
  V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је током првог 

квартала 2015. године спровело интерну анкету са општинама и градовима Републике 

Србије, како би добило основне податке о површини грађевинског земљишта, које је 

предмет уређивања Закона о конверзији. 

Пошто не постоји законска обавеза централизованог праћења ових података, 

стручна служба министарства је добила податке од 137 општина, од постојећих 167. Да би 

процене резултата анкете, релација међу појединим параметрима и вредносним 

показатељима, имали већу тачност, стручне службе су на бази јавних података и других 

веродостојних извора и информација допуниле наведене податке. 

Пореска Управа Републике Србије је доставила податке о просечним тржишним 

вредностима земљишта на територији свих општина и градова у Републици Србији, док је 

Агенција за реституцију доставила из своје базе  података оне податке који су релевантни 

за процену. 

Циљ ове анкете је био да се на основу концепта датих у нацрту Закона о конверзији 

дође до веродостојне процене вредности наведеног земљишта, државне помоћи и на тај 

начин сагледају основни односи између равнотежног нивоа потенцијалне заштите јавног 

интереса и заштите инвеститора. 

Према наведеној анкети укупна површина грађевинског земљишта које је предмет 

уређивања нацрта Закона процењује се на око 2.269,21 ха, у вредности од 1.419,42 мил 

ЕУР, прерачунато по просечним тржишним вредностима грађевинског земљишта. Ова 

бројка је у односу на 148.082 ха колико износи укупна величина целокупне површине 

грађевинског земљишта у Републици Србије релативно мала, међутим, треба узети у 

обзир да садржи веома квалитетно земљиште у великим градовима, као и да обележава 

историјат настанка овог дела грађевинског земљишта, који изазива и данас велики 

друштвени, групни и појединачни интерес. 

Стечај и 

приватизација I група II група III група IV група Девастирана Укупно 

Узорак 60% 74% 66% 68% 58% 66% 

Површина (ha) 794.66 639.44 499.62 93.32 99.97 2127.01 

  37% 30% 23% 4% 5%   

Цена (рсд/m
2
) 5,804 2,819 1,706 1,197 1,399   

Вредност (eur) 1,133,763,906 95,646,738 106,426,224 9,386,146 9,282,877 1,354,505,891 



 

 

 

Горња табела приказује поделу неизграђеног грађевинског земљишта по регионима 

развијености којом се симулира проценат од 20% до 50% умањења на тржишну вредност 

неизграђеног грађевинског земљишта, зависно од класификације развијености јединице 

локалне самоуправе на којој се то земљиште налази. Пошто Влада Републике Србије 

својом одлуком треба да одреди овај проценат, који се односи на шему државне помоћи, 

могуће је да у рачуници буду узети у обзир и други проценти попуста по овом основу. 

Треба напоменути да први регион развијености тј. где се налазе јединице локалне 

самоуправе по важећој законској класификацији од 100 и више процената развијености 

изнад републичког просека, не уживају никакав попуст, јер то не би било у складу са 

условима прописаним Законом о контроли државне помоћи. 

Потребно је напоменути да би у случају оваквог прорачуна обрачунско смањење 

вредности јавне својине по овом основу износило око 59 милиона евра. 

Потребно је напоменути да овај предлог не предвиђа допунска давања средстава из 

буџета, већ се ради о појму државне помоћи као ,,умањено остварење потенцијалног 

јавног прихода. Код разматрања финансијских последица калкулације овакве државне 

помоћи неизоставно је сагледати и ефекат који би  претварање права коришћења у право 

својине покренуо, а то је новонастала привредна активност у активирању тог земљишта 

Наиме, нови производни погони или објекти би повећали ниво запослености, 

донели нове приходе локалним заједницама у виду пореза и доприноса или нових пореза 

на имовину 

 

Стечај и 

прив. I група II група III група IV група Девастирана Укупно 

Узорак 55% 74% 66% 68% 58% 66% 

Површина 

(m2) 1,706,676 653,072 288,159 81,258 93,389 2,822,554 

  60% 23% 10% 3% 3%   

  83.70% 7.06% 7.86% 0.69% 0.69%   

Државна помоћ (eur) 20% 30% 40% 50% 59,453,112 

Вредност уз попуст (eur) 76,517,390 74,498,357 5,631,688 4,641,438 1,295,052,779 

      



Цена (рсд/m
2
) 5,804 2,819 1,706 1,197 1,399   

Вредност (eur) 344,331,675 22,186,008 5,967,689 1,278,811 1,676,213 375,440,396 

  91.71% 5.91% 1.59% 0.34% 0.45%   

 

Горња табела представља апроксимацију изграђеног грађевинског земљишта, без 

земљишта за редовну употребу објеката, јер такве податке није било могуће добити у 

анкети, нити проценити веродостојно.  

Ово умањење вредности земљишта се примењује на све локалне самоуправе, без 

обзира у којој се зони развијености налазе и представља смањење укупне вредности тог 

изграђеног земљишта у јавној својини. Подразумева се да се ове номиналне вредности 

додају вредностима добијеним на бази дисконта неизграђеног земљишта у различитим 

регионима развијености и представљају у тоталу обрачунску добит инвеститора. 

У члану 15. Нацрта закона  предвиђено је умањење тржишне вредности везане за 

начин њеног плаћања. Плаћена накнада у једнократном износу подносиоцу захтева за 

конверзију омогућава умањење од 30% на утврђени износ накнаде. Ово је значајан 

материјални уступак подносиоцима захтева за конверзију, нарочито онима чије се 

катастарске парцеле налазе у зонама развијености тј. великих градова. Посебно на тим 

парцелама тржишна цена неизграђеног грађевинског земљишта је значајно виша него на 

другим регионима развијености. Пошто је ова одлука подносиоца захтева о којој он 

одлучује приликом подношења захтева, методолошки је немогуће извршити њену 

квантификацију. 

Одредба истог члана нацрта Закона да се накнада може платити у 60 једнаких 

месечних рата, има сличан, описани  карактер.  

Пошто члан 18. Нацрта закона уређује расподелу прихода од накнаде за конверзију 

у односу 50% Фонду за реституцију и 50% Републици Србији, аутономној покрајини, 

односно јединици локалне самоуправе, зависно од чињенице ко је титулар права својине 

на грађевинском земљишту, уз умањење услед државне помоћи и за износ вредности 

изграђеног земљишта, процена је да ће корисници накнаде, по овом основу приходовати 

по 647.5 милиона евра. 

Ова цифра би се делимично остварила у периоду од више година и немогуће је дати 

процену њене величине јер, понављамо, непредвидљиве су одлуке свих правних и осталих 

лица, када ће, колико и на који начин користити одредбе овог закона. 

Оно што је веома извесно је да ће његова примена одблокирати потпуно 

обустављен прилив јавних прихода, по овом основу, а неспорно ће довести до повећане 

инвестиционе активности на том грађевинском земљишту. 

По неким проценама, око параметара из анкете везаних за питања реституције на 

грађевинском земљишту, по подацима Агенције за реституцију, занимљиво је покушати 



процену квантификације грађевинског земљишта које у реституцији потражују бивши 

власници. 

Иако постоји могућност да се исто земљиште враћа у свом натуралном виду или у 

својој процењеној тржишној вредности, важно је напоменути да овај нацрт Закона о 

конверзији не умањује по својим последицама права на катастарске парцеле у процесу 

реституције. 

 

 

 

Горња табела као илустрацију приказује потраживања страних држављана у 

реституцији на грађевинском земљишту које им је било у поседу. 

Познат је податак да укупна површина грађевинског земљишта у Србији износи 

148.082 ха, па је проценат захтева страних држављана у односу на ову величину скоро 

занемарљив што се види у наредној табели. 

 

Странци/ ггз РС 

САД 0.1067% 

Белгија 0.0000% 

Холандија 0.0000% 

Данска 0.0000% 

Шпанија 0.0007% 

Италија 0.0000% 

Словачка 0.0000% 

Швајцарска 0.0008% 

Француска 0.0007% 

Сви странци 0.1091% 

  

Реституција 

Странци I група II група III група IV група Девастирана Укупно 

Површина (ha) 63.89 86.93 0.91 0.00 9.76 161.49 

  40% 54% 1% 0% 6%   

Вредност (eur) 60,323,212 54,564,402 60,458 0 811,629 115,759,701 

  52.11% 47.14% 0.05% 0.00% 0.70%   



Може се закључити да је питање реституције страних држављана, када је у питању 

грађевинско земљиште,  пре свега вредносно и финансијско питање.  

 

Домаћа 

лица I група II група III група IV група Девастирана Укупно 

Површина 

(ha) 3979.29 921.20 772.40 246.40 120.87 6040.16 

  66% 15% 13% 4% 2%   

 

Горња табела даје преглед величине захтева домаћих физичких лица у 

процесу реституције грађевинског земљишта и њихово учешће у укупним захтевима по 

регионима развијености. Из табеле се види распоред захтева по регионима развијености, а 

укупни проценат захтева у односу на укупно грађевинско земљиште износи око 4%. 


