
Образ.ТЈожење 

1. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставно-правни основ за доношење овог закона наЈЈаЗИ се у одредбама члана 97. 
тач. 9, 12 и 17 Устава Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује 

и обезбеђује одређене односе у организацији и коришћењу простора, својинске и 

облигационе односе и друге односе који су од интереса за Републику Србију у складу са 
Уставом. 

11. РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Законом о планирању и изградљи ("Службени гласник РС", бр. 81109-испр., 

64/10-YC, 24111, 121112, 42113-УС и 50/13-УС), који је ступио на снагу 11. септембра 
2009. ГОДlше, уређена је материја која се односи на планирање, грађевинско земљиште, 
изградњу објеката, вршење надзора над применом одредаба овог закона, вршење 

инспекцијског надзора, као и на друга питања од значаја за уређење простора, уређивање 

и коришћење грађевинског земљишта и изградњу објеката. 

поступку преиспитиван',а Закона оцењено је да је поједина решења потребно 

прецизније дефинисати и ускладити са ставовю1д судова, нарочито оних одредаба које се 

односе на уставности и заКОНИТОС1l1 а у вези конверзије права коришћења 

грађевинског земљишта у право својине с тим да се истовремено обезбеди и 

поједностављивање поступка издавања грађевинске дозволе и да се тај поступак учини 

ефикаснијим и економичнијЮ1. 

Полазећи од поменуте генералне оцене и од резултата претходне анализе 

поменутиог закона у области планирања и уређења простора, грађевинског земљишта и 

изградње објеката, оцењено је да доношењем овог закона треба да се ,створи законски 

основ за утврђивање примерених рокова за доношење просторних и урбанистичких 

ll.ТIaHOBa као и за утврђивање њихове усклађености са законом и прописима донетим на 

основу закона и у вези с тим појача одговорност државних органа и служби. Учешће 

државе и др:ж:авних органа у процесу планирања и уређења простора примерено је потреби 

да врши на,.П,ЗОР и контролу у овој области искључиво ради обезбеђења јавног интереса. 



ЈП. ОБ.ЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

поглављу 1. "Основне одредбе" у ЧЈIaНУ 1. утврђен је предмет Закона тако што 

су наведене групе односа који ће њиме бити уређени. 

Чланом 2. утврђено је значење појединих израза употребљених у овом закону. 
Ближе су објашњени изрази чије значење није на обавезујући начин утврђено у неком 

другом пропису, а за потребе правилне примене и разумевања решења садржаних у овом 

закону неопходна је њихова прецизна дефиниција. Углавном се ради о изразима који су 

суштински везани баш за материју која је предмет закона. 

У члану 3. утврђена су основна начела за уређење и коришћење простора 

Републике Србије. Остваривање тих начела и принципа треба да води сврсисходном и 

рационалном уређењу простора у целини и сарaдlЬИ између државних органа, јединица 

локалне са.~юуправе и територијалне аутономије, привредних друштава и установа, 

невладиних организација, грађана и других учесника у просторном развоју као и 

укључивању Републике Србије у процесе европских интеграција и др. 

4-1 утврђена су начела пројектовања и грађења која се односе на стабилност и 

механичку отпорност објекта, заппиту околине и заштиту од штетног деловања околине, 

заштиту од пожара и експлозије, енергетска својства објекта, зашmIУ живота и здравља, 

несметано кретање и приступ особама са посебним потреБЊ\fа, деци и старим особама, 

заштиту од повреда, заштиту од буке и вибрација, грађевинске производе, сертификате 

страних држава, обавезу објављивања података, обавезу коришћења инструмената 

електронске управе и регистар инвеститора. Наиме, одредбама наведених чланова 

предвиђено је да објекат мора бити пројектован и изграђен тако да испуњава прописане 

енергетске захтеве, као и да има несметан приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама. Грађевински и други производи који се користе приликом грађења 

објекта, такође морају да испуњавају прописане захтеве у погледу њиховог квалитета. 

Сеpmфикати страних држава који су преведени на српски језик а који нису у супротности 

са важећим прописима, стаЈЩардима и нормативима примењују се, односно признају се 

када је у ПИТaIЬУ постављање типских уређаја, опреме и инсталација под условом да су ти 

серmфикати издати од међународних сертификационих тела. 

Чл. 5 утврђена је обавеза објављивања података који се односе на издате 

урбанисmчко техничке услове, локацијске, грађевинске и употребне дозволе. Такође 

утврђена је обавеза коришћења инструмената електронске управе, као и вођење регистра 

инвеститора. 

поглављу П. "Просторно и урбанистичко планирање" у члану 16. утврђени су 
документи просторног и урбанисmчког плаНираља а то су: плански документи, документи 

за спровођење просторних планова и урбанистичко технички документи. 



Одредбама члана 1 дефинисани су плански документи који се доносе за 

Iпшнирање и уређење простора и насеља. Плански документи су према овој одредби 

просторни и урбанистички планове. Просторни планови су: Просторни план Републике 

Србије, регионални просторни план, просторни план подручја посебне намене, просторни 
ПЈШН јединице локалне Урбанистички Шlанови су: генерални урбаНИСПIЧКИ 
Il:laH, план генералне регулације и план детаљне регулације. 

Чланом 18. су утврђени документи за спровођење просторних планова, и то: 

програм имплементације Просторног плана Републике Србије и програм имплементације 

регионалног просторног плана. 

Одредбом 1:шана 19. одређени су урбанистичко - технички документи који 

предстаВЈъају документе за спровођење урбанистичких планова. Урбанистичко - технички 

документи су: урбанистички пројекат, пројекат препарцелације и парцелације, геодетски 

елаборат исправке граница суседних парпела и спајање две суседне парпеле истог 

власника, урбанистичко - архитектонски конкурс и пројекат урбане комасације. 

Чланм 20. утврђен је међусобни однос планских докумената, тако да просторни 
планови и ДОl\'Ументи који из њих проистичу морају бити усаглашени са Просторним 

планом Републике Србије. Истим члано:м, дефинисано је да урбанистички планови не 

могу бити у супротности са просторним плановима и то са становишта следећих 

:критеријума, и то: основним стратешким претежним наменама и 

деоlатностима, капацитетима инфраструктуре, заштите простора и природних ресурса. 

Чл. 21. - 23. одређено је даје Просторни план Републике Србије основни плански 
документ просторног планирања и развоја у Србији. Просторни план 

Републике Србије је обавезујући за све остале планске документе, који морају бити у 

СКЈШДУ са њиме. Просторни план Републике Србије има стратешку развојну и општу 

регулаторну функцију. Просторни план Републике Србије се доноси за период од најмање 

1О година, а највише за период од 25 година. По потреби може се мењати или допуњавати 
и у другачијем року него за који је донет. Чланом је ексшrицитно одређена садржина 

Просторног плана Републике Србије. Саставни део Просторног плана Републике Србије је 

стратешка процена утицаја на животиу средину, а Просторног плана Републике 

Србије се заснива на одговарајућој бази података. Чланом уређена је надлежност за 

доношење ОД;'ђ'ке о изради Просторног плана Републике Србије, садржина те одлуке, као 

и 

Чл. 24. и 25. утврђен је регион8..ТШИ просторни план, одређене су целине за које се 
регионални просторни ппан израђује, као и предмет и сврха изра,.сlе регионалног 

просторног плана, односно љегова са,..ГЈ;ржина. Израда регионалног просторног плана се 

заснива на одговарајућој баэи података, а његова саставни део представља стратешка 

процена утицаја на животну средину. 



Чл 26. и 27. утврђен је просторни план подручја посебне намене, одређене су 
целине за које се просторни план подР}'чја посебне намене израђује, као и предмет и сврха 

израде просторног плана подручја посебне намене, односно његова садржина. Израда 

просторног плана подру'Чја посебне Ha.fI,leHe се заснива на одговарајућој бази података, а 

његова саставни део представља стратешка процена утицаја на животну средину. 

Чл. 28. и 29. утврђен је просторни план јединице локалне самоуправе, односно 
дефинисан је обухват просторног плана јединице локалне самоуправе за који се израђује, 
као и предмет и сврха израде просторног плана јединице ;юкалне самоуправе, односно 

његова садржина. Израда просторног плана јединице локал:не самоуправе се заснива на 

одговарајућој података, а његова саставни део представља стратешка процена утицаја 
на животну средину. 

Одредбом члана 30. утврђује се изузетак да се ван граница грађевинског подручја 

може се изузетно П!lанирати изградња објеката од посебног значаја за Републику али по 

претходно прибављеној одлуци Владе. 

Чп. 3 прописана је садржина урбанистичких П.'Iaнова (генерални урбанистички 

IL'IaH, план генералне регулације, ШIДН детаљне регулације). 

Члано:м дефинисани су саставни делови просторних и урбанистичких планова, 

односно просторног плана подручја посебне намене, просторног плана јединице локалне 

самоуправе и урбанистичких планова, и то: правила уређења, правила грађења и графички 

део. 

Чл.38.И Прописана је обавезна садржина правила уређења и правила грађења 

у просторном плану подручја посебне Ha.fI,ieHe, просторном плану јединице локалне 

самоуправе и урбанистичким плановима. У зависности од хијерархије урбанистичког 

П!lана утврђена је обавезност односно њихова усмеравајућа улога. Такође, наведеним 

одредбама превиђеиа је и обавеза одређених носилаца јавних овлашћења израда сепарата 

о техничким условима изградње. 

Чланом: 40. дефинисана је обавезност израде графичких приказа планских 

докумената којим се приказују планска решења. Истим чланом одређен је приступ на 

којим се подлогама (топографске карте, сателитски снимци, карте из географских 

ииформационих система, ажурне геореференциране ортофоро подлоге и оверене 

катастарско - топографски план, оверени катастарски П.;Јан, оверени катастарско 

топографски план и др.) израђују просторни, односно урбанистички план, као и 

презентација планских документа на јавном уви,п:у - дигита.'IНИ или аналогни облик. 

у члану . дефинисано је да правно лице може да израђује просторни план 
уколико има одговарајућу лиценцу. Министар надлежан за послове просторног планирања 

ближе прописује услове, врсте и ПОС1)'пке добијања и одузимања лиценци за обављање 



послова просторног планирања. Израддм просторног плана руководи одговорни планер а 

ИЗр3,t'Ј,ом урбанистичког плана руководи одговорни урбаниста. 

Чланом 42. утврђени су услови које мора да испуни лице да би руководило израдом 
просторног плана и документом за спровођење просторног IL1.aHa одређених овим 

законом, односно услове које мора да испуни лице како би стекло лиценцу одговорног 

планера. 

Чланом 43. утврђени услови које мора да испуни лице да руководило израдом 

урбанистичког плана и урбанистичко техничким документом за спровођење 

урбанистичког плана одређених овим законом, односно услове које мора да испуни лице 

како би стекло одговорног урбанисте. 

Одредбом члана 44. утврђено је да се средства за израду планских докумената, 
националних програма, анализа и студија којима се обавља провера оправданости 

П,lанских решења са становишта УСlUlађивања социјалних, економских и еколошких 

аспеката, обезбеђују у буџету, јавно-приватним партнерством ИЈIИ из других извора, у 

складу са законом, а у циљу уређења политике просторног и урбаног развоја Републике 

Србије. члано:м утврђено је да министарство надлежно за послове просторног 

II.:lанирања, односно урбаниизма може, на захтев јединице локалне самоуправе, да 

су/финансира израду појединих плаиских ДОКУJl.iената. 

Чланом утврђен је начин уступања подлощ за израду IIJIaНСКИХ докумената. 

у члану 46. одређен је поступак доношења одлуке о изради просторног плана. 
Истим чланом дефини:сана је садржина одлуке о изради просторног плана, начин 

објављивања, достављаља надлежних органа, организација и других институција 

посебних услова за израду просторног плана, као и поступак у случају да се посебни 

услови не доставе. 

Чланом 47. дефинисан је начин и поступак уступање израде просторних планова, а 

све у складу са законом којим су регулисане јавне набавке. 

Одредбом члана 48. дефинисан је рани јавни увид у просторни план. Рани јавни 
увид представља новину у пракси планирања у Србији. 

Чланом 49. утврђено је овлашћење за израду просторних планова - лиценце. 

Документе просторног планирања може да израђује предузеће уколико му је издато 

овлашћење за израду планских докумената. Овлашћење за израду планских докумената 

издаје надлежно министарство. 

Одредбама члана 50, утврђено је да се после објављивања одлуке о изради 

просторног плана приступа изради нацрта просторног плана. 



Чл. 51 уређен је поступак за изра.-ТЈ:у урбанистичких планова. Наиме, пре 
доношеља одлуке о урбанистичког плана приступа се изради програма чија је 

садржина утврђена чланом 51. Чл.аном предвиђено је доношеље одлуке о изради, затим 

израда (ЧЈIан уступаље израд,е, рани јавни увид и на крају израд,а нацрта 
урбанистичког плана. 

Чланом 57 и 58. утврђена је обавеза стручне контроле пре излагаља нацрта плана 
најавни увид. Овим члановима је одређен обим и садржај, поступак стручне контроле, као 
и надлежност за стручне контроле. 

Одредбама чл. 59-62. одређен је начин и поступак обављаља јавног увида у 
просторни, односно урбанистички план. 

ч"аном Прописани су услови које мора да испуљава главни град,ски урбаниста, 
као и његова права и обавезе. 

Одредбfu\Ш члана 64 и 65. утврђено је да се за потребе обављаља стручних послова 
израде и спровођеља планова, као и даваља стручних мишљеља јединице локалне 

самоуправе образују комисију за планове. Овим чланом је предвиђен начин, критеријуми, 

поступак образовања комисије за планове, као и начин уређивања рада комисије за 

планове. Такође, утврђен је поступак, начин и надлежности провере усклађености и 

даваље саг:шсности на просторне и урбанистичке планове. 

У чл. 66. и 67. утврђене су надлежЋОСТИ за доношеље просторних и урбанистичких 
планова, као и начин и поступак објављиваља и доступности просторних и урбанистичких 

планова. 

Чл 68. ~. 71. утврђена је обавеза вођења регистра просторних и урбанистичких 
планова, односно информационог система о простору, надлежности, као и начин 

доступности планских докумената и података, који ће бити ближе уређени одговарајућим 

подзаконским актом. 

Чл. и 73. утврђена је обавеза израде докумената за спровођеље просторних 
планова програм имплементације. Програм имплементације Просторног плана 

Републике Србије и програм имплементације регионалног просторног плана утврђује мере 

и активности за спровођење за период од 5 година. Утврђена је и обавеза подношења 

годишљих и.звештаја о остваривању просторног плана, као и садржина програма 

имплементације. 

Чл. 74-85. прописана је сад,ржина, начин израде, поступак доношења и друга 
питаља која се односе на урбанистичко-техни:чке документе (урбанистички пројекат, 

пројекат препарцелације и парцелације, поступак исправке граница суседних парцела, 



посебни случајеви формирања грађевинске парцеле, одређивање земљишта за редовну 
употребу објекта, урбанистичко-архитектонски конкурс, пројекат урбане комасације). 

Чл. 86-99. је урбана кшшсација. Чланом 86. утврђено је да је сврха 
поступка урбане комасације преобликовање постојећих катастарских парцела у 
комасаЦИОНOI\f подручју ради формирања и прерасподеле грађевинских парцела за 

изградњу, у СКЈЩДУ са важећим урбанистичким планом. Чланом 87. утврђена су начела 
урбане комасације кроз: начело неповредивости стварних права, начело једнакости и 
начело прерасподеле земљишта. Чл. 88.- 90. дефинишу комасационо подручје кроз начин 
утврђивања тог подручја путем оддуке скупштине јединице локалне са:мопураве или 

путем урбанистичког плана уколико је пројекат урбане комасације предвиђен као мера за 

његово спровођење. Такође, уређује се комасациона маса као земљиште у оквиру 

комасационог подручја коју чине издвојене површине и маса за прерасподелу. Такође, 

дефинише издвојене површине и масу за прерасподелу, а што се све одређује путем 
пројекта урбане комасације. Чланом 91. и 92. одређене су странке и учесници у поступку 
урбане комасације, као и образовање Комисије за урбану комасацију од стране скупштине 

јединице локалне самоуправе на чијој се територији поступак спроводи. Такође, 

прописано је и образовање Републичке комисије за урбану комасацију на основу одлуке 

Владе, као и њена надлежност. Чланом 93. утврђен је начин покретања поступка и 
доношења одлуке о спровођењу урбане комасације, као и рокови за предузимање 

неопходних рЭ,П:ЊИ у оквиру покретања поступка комасације. Такође, прописано је да се 

о ко:масацији и јавни позив за пријаву података који су од значаја за спровођење 

урбане комасације објављују у најмање једном ЛОКfu'1ном и једном дневном листу који се 

дистрибуира на територији Србије. Чланом 94. уређен је упис забележбе о 
спровођењу поступка урбане комасације у јавни регистар о непокреТНОСТИl\1а, на основу 

о комасацији, као и ограничења у изградњи, препарцелацији као и другим 

поступцима предвиђеним Законом, на грађевинском у комасационом подручју, 
од дана уписа забележбе. Такође, прописана је и обавеза надлежног органа и рок за 

достављање свих информација о насталим променама стварних права и терета на 

'L пНТ","" које је предмет урбане комасације: Члано,м: 95. утврђене су обавезе комисије за 
урбану комасацију, након одлуке о ко,масацији, а у циљу припреме и израде 

пројекта IЮ.:l.шсације. Утврђено је шта, између осталог, мора приказано кроз ПрОЈекат 

комасације, право на приговоре странака у оквиру јавног увида на предложена решења из 

пројекта, те рок за одлучивање по приговорима, као и потврђивање пројекта комасације од 

стране надлеЖЋОГ органа јединице локалне самоуправе, у циљу доношења решења о 

урбаној комасацији. Овим чланом, утврђени су и рокови за достављање решења о урбаној 

комасацији свакој странци у правне последице решења, као и рок за 

изјављивање на решење. утврђује правила прерасподеле земљишта и 

наДОЮlаде у поступку урбане комасације, према критерију:м:у унетих вредности, односно 

површина земљишта у поступак урбане комасације. Чл. 97. дефинише стварне трошкове у 
поступку урбане комасације, као и начин утврђивања висине учешћа свих странака и 



учесника у стрварним трошковима поступка урбане комасације, путем решења, на које се 

може уложити жалба надлежном министарству у прописаном року. Утврђено је такође, да 

стварне трошкове поступка урбане комасап,ије сноси јединица локалне самоуправе 

уколико се покреће по службеној дужности. Чл. 98. и 99. утврђују се правна 

дејства урбане комасације која настају даном правоснажности решења о урбаној 

комасацији, као и овлашћење за доношење одговарајућег подзаконског акта. 

Чл. 100-104. су уведене новине које се односе на урбанистички уговор и план 

реализације пројекта и инфраструктурно опремање локације. Одредбама наведених 

чланова прописана је и садржина одговарајућих уговора (урбанистички уговор и уговор о 

спровођењу плана). 

У посебном поглављу IП. ,,процена вредности непокретности" уређена је ЧЈl. 105

109. процена вредности непокретности. Дата је дефиниција тржишне вредности 

непокретности, предвиђено је оразовање комисије за процену, вођење збирке 

купопродајних цена, утврђивање оријентационе вредности непокретности и др. 

у поглављу JV. НГрађевинско земљиште", члановима 110-1 ближе је одређен 

појам грађевинског земљишта из кога проистиче његова функција јер се истим СМа1ра оно 

земљиште одређено законом и ш:raнским документом као грађевинско. Грађевинско 

земљиште се разврстава у две категорије: градско грађевинско земљиште и грађевинско 

земљиште ван граница градског грађевинског земљишта. Планским документом којт1 се 

одређ:ује градско грађевинско земљиште не мења се облик својине на земљишту које се 

одређује као градско грађевинско земљиште. Такође, планским документом којим се 

одређује грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта не мења се 

облик својине на том зе:мљишту. Грађевинско земљиште може бити у СВИ~I облицима 

својине и у промету је. 

Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено, уређено и неуређено. 

Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме 

су изграђени објекти супротно закону. Уређено грађевинско земљиште је земљиште које 

је ко:муиаЈIНО опремљено за грађеље, у складу са важећим планским документом (изграђен 

приступни пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други посебни 

услови). Уређивање грађевинског земљишта врши се у СКЈЈаДУ са програмом уређивања 

који доноси јединица локал:не самоуправе. 

Такође у овом поглављу уређена је накна,.ца за уређивање грађевинског земљишта 

као и финансирање грађевинског земљишта. Правило је и према овим законским 

решењима да инвеститор плаћа накнаду за уређивање грађевинског земљишта. 

Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу 

критеријума који се односе на степен комуналне опремљености, годишњи програм за 

уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, намене и бруто развијене 



грађевинске површине из главног пројекта. Мерила за обрачун накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, на основу наведених критеријума, прописује својим актом 
јединица ЛOI\аЈше самоуправе. 

Отуђење или давање у закуп ради изградње грађевинског зе:мљиmта у јавној 

својини могуће само путем јавног надметања или прикупљањем понуда јавним 

огласом, по тржишним условима. Такође и у овом закону, као и у раније важећим 

прописима, утврђени су случајеви давања у закуп грађевинског земљиmта у јавној својини 

непосредном погодбом. 

овом IIОГАављу посебно су прописани и услови и поступак давања у закуп 

неизграђеног и уређеног грађевинског земљишта у јавној својини. Изузезно, грађевинско 

земљиште у јавној својини се може дати у закуп и као неизграђено земљиште које није 

уређено, ако учесник у поступку јавног надметања, односно ПрИI,,-упљања понуда јавним 

огласом, прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу и 

уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши одређене радове на уређивању 

грађевинског земљишта. 

Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини, који се закључује после 

правноснажности решења о у закуп грађевинског земљишта, садржи нарочито 

податке о катастарској парцели, намени и величини будућег објекта, висини закупнине, 

po~-y трајања закупа, року и начину плаћања накнаде за уређење земљиmта, посебне 

услове за ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште, року у коме 

земљиmте мора да се приведе намени, права и обавезе у случају неизврmења обавезе, као 

и поступку и условима за измену уговора. Правна заmтита у погледу неизвршења овог 

уговора обезбеђена је преко редовног суда. У случају промене власника објекта који је 

изграђен на грађевинском земљишту у јавној својини, које се користи по основу уговора о 

закупу закљученом у складу са одредбама раније важећег и овог закона, могућа је према 

овом закону измена уговора о закупу на захтев новог власника. 

Могућност конверзије права коришћења у право својине на грађевинском 

земљиmту без накнаде је реЈrnење које је предложено и у овом закону. 

Конверзија коришћења у право својине могућа је према предложеним 

законским решењима и накнаду. Тако право коршпћења на грађевинском земљишту у 

јавној својини, чији носиоци привредна друштва и друга правна mща на које су се 

примењивале одредбе закона којЊ'\<1а се уређује приватизација, стечајни и извршни 

поступак, као и њихови правни следбеници, може се конвертовати у право својине, уз 

накнаду која преставља тржишну вредност тог зеМЉИllIта у моменту подношења захтева, 

обрачунате у складу са прописима којима се уређује порез на имовину. 

Такође, право кориmћења на неизграђеном грађевинсrюм зећ-fЉИШТУ у државној 

својини, стечено у ск.паду са раније важећим прописима до 13.маја 2003. године, може се 



конвертовати у својине уз накнаду која преставља тржишну вредност тог земљишта 

у моменту подношења захтева, обрачунате у складу са прописима којима се уређује порез 

на имовину. 

у . "Изградња објеката", Ч.;Ј. 138-145. утврђено је да се грађење објекта 
врши се на основу грађевинске дозволе и пројектне под условима и на 

начин утврђен овим законом. Такође, прописана је обављања претходНИХ радова 

на основу резултата се израђује пројектна и друга документација (претходна студија 

оправданости и оправданости) и то за објекте од значаја за Републику, ОдНосно за 

објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство, односно аутономна 

покрајина. 

Члановима 1 и предвиђено је праВИЈЮ да се пројектна документација за 

грађење и реКОНСТРУIщију објекта израђује као генера.:lНИ пројекат, идејни пројекат, 

главни пројекат, пројекат, пројекат за грађевинску и пројекат изведеног 

објекта. 

Ч:1.148-161. утврђена је садржина пројектне документације, односно садржина 

ситуационог решења, идејној пројекта (идејног архитектонског пројекта, идејног пројекта 

конструкције, идејног пројекта инсталација за зграде, идејног пројекта нискоградње, 

идејног пројекта уређења), пројекта за грађевинску дозволу, пројекта уклањања 

објекта, г.аавног пројекта, извођачког пројекта, пројекта изведеног објекта, као и врсте 

пројеката зависно од њихове намене и класе. 

Члановима 162-1 прописани су услови за израду пројектне документације 

(одговорни пројектант, главни пројектант, начин и поступак израде пројектне 

документације, вршење техничке контроле и чување пројектне и друге документације на 

основу које је издата грађевинска дозвола. 

у посебном поглављу VI. "Надлежност и поступак за издавање урбанистичко 

техничких услова, локацијске, грађевинске и употребне дозволе", чл. 167-1 уређена је 

надлежност за издавање наведених дозвола. Према овим одредбама иэдавање назначених 

дозвола поверава се аутономној покрајини и то за прецизно одређене објекте, који се у 

целини граде на територији аутономне покрајине, као и општини, граду, ОдНосно граду 

Београду Gединици ЛОК3.:'1не самоуправе) за изградњу објеката за које није назначено да те 

дозволе издаје надлежно министарство, односно аутономна покрајина. 

истом поглављу у чл. 170- прописан је поступак издавања и садржина 

информације о локацији, локацијске дозволе, као и процедура у повереним пословима, 

затим класификација објеката, за:хтев за издавање грађевинске дозволе у повереним 

»V'-'H'JD"LLVL'''', затим кординатор пројекта је обавеза да обавља комуникацију са јавним 

предузећима и носиоцима јавних овлашћења и да прати поступак све до издавања 

употребне Д03воле за објекат. Такође наведеним одредбама уређени су и урбанистичко 



технички услови, доступност података о локацијама, ревизија пројеката, грађевинска 

дозвола као и љена садржина и достављаље, одлучиваље по жалби, рок важеља 

грађевинске дозволе и љена измена, привремена грађевинска дозвола, решеље о одобрељу 
ра,цова и др. Да..тье, овим одредбама су предвиђени посебни случајеви грађеља, 

односно радова прибављене грађевинске дозволе. 

У поглављу VП. ''Грађеље'' чл. 204-209. уређено је извођеље припремних ра,цова с 
тим што је прописано да инвеститор да грађевинском инспектору пријави 

почетак трађеља објекта. Такође одредбама наведених чланова утврђене су и обавезе које 

у поступку ра,цова има извођач ра,цова као и лица које руководити грађељем 

објекта а која морају испуљавати одређене услове а затим и низ обавеза у погледу 

стручног на,цзора у току грађеља објекта, обавеза којима се обезбеђује ситурност објекта и 

лица која се налазе на градилишту, вођеља грађевинског дневника, грађевинске кљиге и 

кљиге инспекције, осигураље безбедности околине у случају преюща радова и др. 

У VIП. "Употребна дозвола", ЧЛ. 210-216. уређено је издаваље употребне 
дозволе. Преыа предложеном решељу подобност објекта за употребу утврђује се 

техничким прегледом који за објекте од значаја за Републику врши комисија коју образује 

министар надлежан за послове грађевинарства или привредно друштво, односно друго 

правно лице коме се повери вршеље тих послова и које је уписано у одговарајући регистар 

за обављање тих послова. Технички преглед објекта за које је грађевинску дозволу издао 

надлежни орган аутономне покрајине, врши комисија коју образује тај орган ~ши 

привредно друштво, односно друго правно лице коме се повери вршеље тих послова и 

које је уписано у одговарајући регистар за обављаље тих послова. Технички преглед 

објекта за које је грађевинску дозволу издала јединица локалне самоуправе, врши 

комисија коју образује орган надлежан за послове грађевинарства јединице локалне 

самоуправе И:IИ привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник коме се 

повери вршеље тих послова и је уписано у одговарајући регистар за обављаље тих 

послова. 

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих 

ра,цова предвиђених грађевинском дозволом и главним пројектом, односно по завршетку 

изгра,цње дела објекта за који се може издати употребна дозвола у СКЈ'1аду са овим законом, 

~'UJ",",J'''' органа надлежног за издаваље rpађевинске дозволе је да у року од осам дана од 

дана пријема налаза комисије којим је утврђено да је подобан за употребу изда 

решењем употребну дозволу, 

У поглаЮЂУ "УК11аљаље објеката" у чл. 217-221. уређено је рушеље објеката за 
које се утврди да је услед дотрајалости или оштећеља угрожена љегова стабилност 

и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за 

безбедност саобраћаја, о УКЈ'Iаљању- рушењу доноси по службеној дужности или 

на захтев заинтересованог лица општинска, односно гра,цска управа. Услове и мере које је 



потребно спровести и обезбедити приликом уклањања ових објекта уређује и обезбеђује 
скупштина јединице локалне самоуправе. 

х. "Надзор" у чл. 222-236. прописано је да надзор над извршавањем 
одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, врши министарство 
надлежно за послове урбанизма и грађевинарства а инспекцијски надзор преко инспектора 

у оквиру делокруга утврђеног законом. Такође, ОВИМ законом поједини послови 

инспекцијског надзора поверени су аутономној покрајини као и општини, односно граду И 

граду Београду и то за оне објекте за које издају грађевинску дозволу. Даље, прописани су 

услови које морају да испуњавају лица која обављају послове грађевинског или 

урбанистичког инспектора као и њихова права, дужности и овлашћења приликом 

предузимања одговарајућих мера у случају да се субјекти који примењују закон понашају 

супротно његовим одредбама. 

поглављу XI. "Стручни испит и лиценце :за одговорног планера, урбанисту, 

пројектанта и извођача радова" чл. 237 и 238. прописани су услови за обављање одређених 
послова који се односе на просторних и урбанистичких планова, израду техничке 

документације и на руковођење грађењем. Овлашћења, односно лиценце за обављање 

поменутих послова издаје Инжењерска комора Србије и она се моту одузети ако се утврди 

да овлашћено лице несавесно и нестручно обавља послове за које му је овлашћење дато. 

Ближе услове и поступак издавања и одузимања лиценци за одговорног планера, 

урбанисту, пројектанта и извођача радова прописује министар на;~лежан за послове 

урбанизма и грађевинарства. 

поглављу ХII. "Републичка агенција за просторно планирање", у чл. 239-249. 
уређен је правни статус, надлежност, органи Агенције као и друга питања од значаја за 

рад Агенције која је основана Законом о планирању и изградњи у циљу обезбеђења услова 

за ефикасно спровођење и унапређивање политике IIЈIaнирања и уређења простора у 

Републици Србији и која наставља са радом у склацу са делокругом утврђеним овим 

законом. 

у "Инжењерска комора Србије" у чл. 249-252. уређена су питања од 
значаја за рад која је основана Законом о планирању и изградњи у циљу 

унапређења за обављање стручних послова у области просторног и урбанистичког 

ПЈlанирања, пројектовања, изградње објеката и других области значајних за планирање и 

изградљу, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова у тим областима, 

организоваља у пружању услуга у наведеним областима, као и ради остваривања других 

циљева :и која наставља са радом у складу са делокругом утврђеним овим законом. 

у ТТАrТТ<:lu XIV. у чл. 254-261 преузете су одредбе из уредбе Владе које се односе 
на оснивање Канцеларије за брзи одговор. 



поглављу XV. "Овлашћење за доношење позаконских аката" у члану 262. 
предвиђено је да министар надлежан за послове просторног планирања, урбанима и 
грађевинарства донеси број подзаконских аката којима ће се ближе уредити ова 
област. се ради свега о уско стручним шпањима како би се омогућила доследна 
и ефикасна примена како појединих законских одредби тако и овог закона у целини. 

XVI. "Ка:шене одредбе" чл. 263- прописани су привредни 

преступи и прекршаји за привредна друштва, односно друга правна лица која обављају 

послове по одредбама овог закона. Распон казни је усаглашен са законским одредбама 

којима су уређени прекршаји и привредни преступи. 

поглављу XVH. "Прелазне и завршне одредбе" чл. 276-284. утврђена су прелазна 
решења која се примењивати док се не стекну услови за примену решења у целини, 
садржаних у овом закону. Предвиђено је да даном ступања на снагу овог закона 

Републичка агенција за просторно планирање и Инжењерска комора Србије настављају са 
радом, у складу са делокругом утврђеним овим законом. 

JV. ",........ , .... СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЉЕ 
ЗАКОНА 

спровођење овог закона нису потребна финансијска средства у буuету 

Републике 

ЗАКОНА 

Одређеље џ'''СЈЈ' ...'; ..... које овШI" заКOlЮЈН требаpeluumu 

Предложеним законом обезбеђују се услови за услови за поједностављеље 

административних поступака и транспарентност у остваривању у овој области и 
појачава одговорност свих учесника у процесу уређења простора, односно израдље 
објеката. 

предложеном закона грађевинска дозвола, која се издаје решењем у 
року од 15 дана од дана подношења уредног захтева, јесте управни акт на основу кога 
инвеститор стиче право да гради објекат. Ова дозвола је преносива, односно њена измена 

у погледу промене инвеститора је могућа. Наиме, ако се у току грађења објекта, односно 
извођеља радова промени инвеститор, нови инвеститор је дужан да у одређеном року 

поднесе захтев за измену решеља којим је издата грађевинска дозвола. Одредбама 
предложеног закона прописано је да грађевинска дозвола престаје да важи ако се не 
отпочне са грађењем објекта, односно извођељем радова, у року од две године од дана 

решења којим је издата грађевинска дозвола. По престанку важења 

грађевинске дозволе, објекти чија је ИЗГРЦс'џьа отпочела на грађевинском земљишту у 

јавној својини, прелазе, према овом закону, у својину Републике Србије, односно 
јединице локалне самоуправе, 

iIО:iкеним законом обезбеђује се правна сигурност на тржишту непокретности, 

а несолидни инвеститори се дестимулишу да отпочну инвестицију без обезбеђених 


