
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. ПРАВНИ ОСНОВ 

     

Правни основ за доношење Закона о претварању права коришћења у право 

својине на грађевинском земљишту уз накнаду, саржан је у одредби чл. 102. став 10. и 

члана 132. став 6. (С) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,  98/13-УС, 132/14 и 

145/14). 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

  

Постоји неколико разлога за доношење овог закона, а један од најважнијих јесте 

окончање својинске трансформације на градском грађевинском земљишту, у складу са 

одредбама Устава Републике Србије, који од 2006. године више не препознаје право 

коришћења на градском грађевинском земљишту као уставну категорију. 

            Институт конверзије уз накнаду уведен је у правни живот Републике Србије 

Законом  о планирању и изградњи, који је ступио на правну снагу 11. септембра 2009. 

године, а односио се на категорију лица која је право коришћења стекла на основу 

закона о својинској трансформацији у поступцима приватизације и стечаја, односно у 

извршним поступцима, као и на сва остала лица која су наведена у члану 102. став 9. 

Закона о планирању и изградњи, који је на правну снагу ступио 17. децембра 2014. 

године.  

До увођења овог института 2009. године, право коришћења на грађевинском 

земљишту представљало је основ за утврђивање активне страначке легитимације у 

поступцима добијања грађевинских дозвола за све носиоце права коришћења на 

градском грађевинском земљишту. Овим Законом, за утврђивање активне страначке 

легитимације у поступцима добијања грађевинских дозвола прописано је као услов 

уписано право својине, односно право закупа на грађевинском земљишту. 

Сви уписани носиоци права коришћења стекли су могућност за упис права 

својине на грађевинском земљишту без накнаде, осим лица која су наведена у члану 

102. став 9. сада важећег Закона о планирању и изградњи. Увођењем конверзије уз 

накнаду, ова категорија корисника грађевинског земљишта је остала без те могућности, 

те је право коришћења за ову категорију корисника постало такозвано  nuda proprietas, 

односно да би та лица могла да остваре право на градњу у складу са законом, 

претходни услов било је стицање права својине на грађевинском земљишту уз накнаду. 

Овај правни институт за наведену  категорију лица никада није заживео у 

пракси, тако да је грађевинско земљиште било немогуће привести урбанистичкој 

намени, а многа правна лица из ове категорије лица, нису могла да прошире своје 

производне капацитете, управо из наведеног разлога. Као последиа оваквог стања, 

дошло је до вишегодишњег заустављања инвестиција, правне несигурности тих лица, 

што је све за последицу имало да није било новчаног прилива у општинске и градске 

буџете по основу изградње објеката (накнаде, таксе, порези...), односо да је јавни 



приход умањен, посебно када се зна какав мултипликативни фактор има 

грађевинарство, као привредна делатност. 

 

 

У сачињавању нацрта решења посебно се водило рачуна о: 

1. правно обавезујућем дејству Одлуке Уставног суда Републике Србије 

(''Службени гласник РС'', број 98/2013); 

2. поштовању одредби Закона о контроли државне помоћи (''Службени гласник 

РС'', број 51/2009); 

3. поштовању одредби Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 108/2013 и 142/2014), у циљу заштите права 

ранијих сопственика; 

4. заштити стечених права лица на која се примењује закон; 

5. досадашњем искуству и резултатима у примени овог правног института; 

6. постојећим административним и техничким капацитетима органа који ће 

спроводити поступке прописане овим нацртом; 

7. утицају предложеног модела конверзије на привредни и финансијски систем 

Републике Србије. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И                 

       ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

 У члану 1. прописан је предмет уређивања, као и се право и услови за 

претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту за лица, 

носиоце права коришћења на изграђеном и неизграђеном грађевинском земљишту, на 

коме је као титулар права својине уписана Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе, могућност заснивања закупа на грађевинском земљишту, 

као и друга питања којима се уређују односи настали претварањем права коришћења у 

право својине на грађевинском земљишту. 

            У члану 2. прописано је право на претварање права коришћења у право својине 

на грађевинском земљишту уз плаћање тржишне вредости тог земљишта, што је у 

складу са наведеном Одлуком Уставног суда. 

            У члану 3. прописано је да утврђивање висине накнаде за конверзију утврђује 

орган јединице локалне самоуправе надлежан за имовинско правне односе, по 

претходно прибављеном извештају надлежне јединице пореске управе на територији на 

којој се налази грађевинско земљиште за које је поднет захтев за претварање права 

коришћења у право својине. Овим чланом је прописана и могућност умањења тржишне 

вредности, под условима прописаним овим законом.   

У члану 4. прописани су услови за конверзију, односно прописано да се као 

доказ о поседовању активне страначке легитимације у поступку остваривања права на 



конверзију, доставља извод из листа непокретности који није старији од шест месеци, 

из кога се утврђује да подносилац може покренути и водити поступак, као и основ 

стицања права коришћења на грађевнском земљишту.   

У члану 5. прописан је предмет конверзије, а то је катастарска парцела 

изграђеног или неизграђеног грађевинског земљишта.    

У члану 6. прописани су посебни случајеви у којима се не може остварити право 

на конверзију, као и да предмет конверзије не може бити грађевинско земљиште које је 

посебним законом одређено као земљиште које се не може отуђити из јавне својине, 

односно земљиште на коме је у складу са планским документом предвиђена изградња 

објеката јавне намене, односно јавних површина из члана 2. тачка 6) Закона о 

планирању и изградњи,  као и објеката јавне намене у јавној својини  по основу 

посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних 

органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе и др.).  

У члану 7. прописано је да се на одредбе овог закона примењују одредбе Закона 

о контроли државне помоћи које се односе на шеме државне помоћи, ради унапређења 

економског развоја подручја Републике Србије са изузетно ниским животним  

стандардом или високом стопом незапослености, увек када буде утврђено право на 

умањење тржишне цене грађевинског земљишта, у складу са условима прописаним 

овим законом. 

            У члановима 8, 9 и 10. прописано је право на умањење тржишне вредности 

грађевинског земљишта, са прецизирањем могућих ситуација и начином умањења за 

сваку прописану ситуацију.  

У члановима 11, 12, 13 и 14. прописан је поступак који спроводи надлежни 

орган, за претварање права коришћења у право својине.  

            У члану 15. прописан је начин плаћања накнаде за претварање права 

коришћења у право својинеи прецизирано да се накнада може платити у једнократном 

износу или на једнаке месечне рате, на период од 60 месеци.  

            У члану 16. прописана је садржина решења о конверзији. 

            У члану 17. прописано је право жалбе на решење о претварању права 

коришћења у право својине. 

            У члану 18. прописани су корисници накнаде, као и овлашћење корисника да 

ближе уреде услове, начин и обезбеђење плаћања накнаде. 

            У члану 19. прописани су услови за упис права својине у јавну књигу о 

евиденцији непокретности и правима на њима, по основу конверзије уз накнаду. 

У члану 20. прописана је могућност стицања права закупа на грађевинском 

земљишту на коме су ова лица уписана као носиоци права коришћења, пре стицања и 

уписа права својине у складу са овим законом. Оваквим прописивањем, створена је 

могућност да пре стицања права својине ова лица остваре право на градњу на том 

земљишту, без условљавања да прво стекну право својине. Оваквим прописивањем се 

отклања ретроактивност уведена Законом о планирању и изградњи из 2009. године. 

 Као могуће решење овог питања предложена су три могућа решења: 

успостављање права дугорочног закупа уз накнаду, право грађења или постојеће право 

коришћења, као начин за успостављање оног обима права која су ова лица имала до 

2009. године. Како право грађења није део позитивног правног система Републике 



Србије, то су као могућности остале на располагању право дугорочног закупа уз 

накнаду или постојеће право коришћења.. Разлози који су определили да се као основ 

за признавање статуса странке у поступку предвиди и право дугорочног закупа:  ради 

се о институту који је познат у нашој и европској пракси;  дугорочни закуп је у 

примени у Републици Србији од 2003. године; сем домаћим, овај институ је познат и 

страним инвеститорима;  економски је оправдано да се за закуп наплаћује закупнина, с 

обзиром да је накнада за коришћење престала да постоји.У прилог овом решењу стоји и 

чињеница да Устав РС више не познаје право коришћења, нити даје могућност 

установљавања новог права коришћења на грађевинском земљишту. Право заснивања 

закупа уз накнаду не подразумева дугу процедуру, а рокови предвиђени законом су 

примерени за закључење те врсте уговора. 

У члану 21. прописано је да решавање захтева законверзију, поднетих до дана 

ступања на снагу овог закона, обуставиће се, а подносиоци упутити на подношење 

захтева у складу са одредбама овог закона. 

 У члану 22. прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА       

      СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог  закона нису потребна додатна финансијска средства из буџета.  

 

 

 

 

 


