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ПРИБАВљАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА 
У НЕМАЧКОЈ, САД И СРБИЈИ1 

Упоредноправни приступ

САЖЕТАК: Рад је написан са жељом да се ширем кругу 
читалаца представе нормативна решења у вези са прибављањем 
грађевинских дозвола која постоје у оквиру три различита прав-
на система. Правна правила не могу бити иста (или не би треба-
ло да буду иста) за људе који живе у различитим деловима света, 
у различитим климатским условима, на различитом нивоу дру-
штвеног и економског развоја и сл. Међутим, добри примери из 
упоредног права некада могу послужити као инспирација онима 
који креирају национално право. То посебно важи за процедуру. 
Аутори су се у овом контексту бавили питањима која се тичу 
сложености и трајања поступка за прибављање грађевинских до-
звола. С обзиром на то да је издавање дозвола, у највећем броју 
случајева, у надлежности органа ужих територијалних једини-
ца, односно локалне самоуправе, у раду су приказане процедуре 
које важе у репрезентативним срединама: Хамбургу (Немачка), 
Портланду (држава Орегон, САД) и Новом Саду (Србија). 

* Рад примљен 31. 12. 2013. године.

*
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На основу упоредноправне анализе, може се закључити да 
је прибављање грађевинских дозвола у Републици Србији, у не-
ким сегментима, уређено на начин који је сличан решењима из 
немачког права, а да процедура, у пракси, траје приближно оно-
лико колико и у Сједињеним Америчким Државама.

Кључне речи: грађевинска дозвола, просторно планирање, 
имовински односи, употребна дозвола, упоредно право

1. УВОД1 

О прибављању грађевинских дозвола се често говори у јавности. 
Грађани и пословни људи се углавном жале на непотребно компликовану 
процедуру, на спорост администрације и сл. Већина, притом, занемарује 
чињеницу да постоји и потреба да се одговарајућим правним правилима 
и поступцима заштите јавни интереси. Та дискрепанција је оправдана и 
разумљива. Просечни грађанин на један начин размишља о тој пробле-
матици као странка у поступку за прибављање грађевинске дозволе, а на 
битно другачији начин као припадник шире друштвене заједнице, који 
жели сређено, добро организовано друштво, уређено и здраво животно 
окружење и сл. Ма колико била скраћена и поједностављена, процедура 
ће за неке људе увек бити оптерећујућа и сувишна. Суштина је заправо 
у успостављању својеврсног еквилибријума. Са једне стране, требало би 
максимално скратити и поједноставити процедуру, а са друге, створити 
правни инструментаријум који ће обезбедити адекватну заштиту интереса 
друштвене заједнице. Другим речима, треба наћи праву меру. Са тим су, 
мање или више, сви сагласни. Међутим, питање је која је права мера и 
како до ње доћи?

Користан оријентир у трагању за наведеним еквилибријумом би мо-
гло бити и искуство других земаља. Чињеница је да правна правила не 
могу бити иста (или да не би требало да буду иста) за људе који живе у ра-
зличитим деловима света, у различитим климатским условима, на различи-
том нивоу друштвеног и економског развоја и сл. Међутим, добри примери 
из упоредног права некада могу послужити као инспирација онима који 
креирају национално право2. То се у нешто мањој мери односи на матери-
јалноправна правила, а у много већој на она која се тичу саме процедуре.

1 Увод је написао проф. др Душан Николић. 
2 Опширније: Душан Николић, Property Law in Serbia – Both Autonomus Legal Devel-

opment and Legal Transplant, поглавље у књизи: Private Law in Eastern Europe – Autonomus 
Developments or Legal Transplants? (ed. C. Jessel-Holst, R. Kulms, A. Trunk), Mohr Siebeck, 
Tübingen, 2010, 237–267.
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Овај рад је написан са жељом да се ширем кругу читалаца представе 
нормативна решења из три различита правна система. Аутори су се у овом 
контексту бавили питањима која се тичу сложености и трајања поступка за 
прибављање грађевинских дозвола3. На основу података који ће бити изло-
жени на наредним страницама, читаоци ће моћи да сагледају страна иску-
ства и да, уједно, стекну јаснију представу о сопственом праву4. Уз то, тре-
ба имати у виду чињеницу да упоредноправни приступ омогућује узајамно 
упознавање и зближавање (конвергенцију) правних традиција, односно, 
правних култура5 и да открива трендове који указују на могуће правце ра-
звоја правне регулативе на националном, регионалном и глобалном плану. 

С обзиром на то да је издавање грађевинских дозвола у највећем бро-
ју случајева у надлежности органа ужих територијалних јединица, одно-
сно, локалне самоуправе, у наставку ће бити приказана процедура за при-
бављање грађевинских дозвола у репрезентативним срединама: Хамбур-
гу6 (Немачка), Портланду7 (држава Орегон, САД) и Новом Саду8 (Србија).

3 Рад је настао поводом дискусије о прибављању грађевинских дозвола која је вођена 
у ширем контексту на VII конференцији Међународне академске асоцијације за просторно 
планирање, право и имовинске односе (International Academic Association on Planning, Law, 
and Property Rights) у Портланду, фербруара 2013. године. Аутори овог текста су чланови 
наведене асоцијације.

4 Чланак ће уз извесне измене и допуне бити објављен и у одговорајућим страним ча-
сописима на енглеском и немачком језику. Он, уједно, представља увод у опсежнија истра-
живања која треба да допринесу развоју новог наставног предмета на докторским студијама 
на Правном факултету у Новом Саду, посвећеног правним аспектима просторног планира-
ња, архитектуре и грађевинарства.

5 В.: Душан Николић, Увод у систем грађанског права, XI издање, Нови Сад, 2013, 
21. и др. 

6 Хамбург се налази на северу Немачке. Други је град по величини у земљи, са при-
ближно 1.755.000 становника.

7 Портланд (Орегон) се налази на западу Сједињених Америчких Држава. У граду 
живи око 583.000 становника. 

8 Према званичним подацима који су наведени на сајту Владе Републике Срби-
је, у Новом Саду живи око 335.700 становника. (В.: http://www.srbija.gov.rs/pages/article.
php?id=6. Последњи пут посећено: 30. 12. 2013). 
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2. ПРИБАВљАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  
У СЛОБОДНОМ ХАНЗЕАТСКОМ ГРАДУ ХАМБУРУГУ9

Поступак издавања грађевинских дозвола је саставни део права гра-
ђевинарства и предмет законског уређивања на нивоу федералних једи-
ница (покрајина) у Немачкој.10 Из овог разлога свака покрајина има сво-
ја правила о поступку издавања грађевинских дозвола, која се налазе у 
покрајинским законима о изградњи. С тим у складу, није могуће заузе-
ти ставове који би били општеважећи за целу савезну државу. Поступци 
издавања грађевинских дозвола, међутим, показују у свим покрајинама 
сличну структуру, те се могу препознати неке заједничке основе. Извесно 
уједначавајуће дејство има модел закона о изградњи, израђен од стране 
конференције министара грађевинарства11, који покрајинама служи као 
правно необавезујући оријентациони оквир у изради закона о изградњи. У 
наставку ће бити приказани прописи који важе у Слободном Ханзеатском 
Граду Хамбургу, као самосталној покрајини у Немачкој. Осим хамбуршког 
Закона о изградњи (Hamburgische Bauordnung – HBauO) и на њему за-
снованих уредаба, на поступке издавања грађевинских дозвола примењу-
ју се и одредбе хамбуршког Закона о управном поступку (Hamburgisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz – HmbVwVfG).12

Полазну тачку у анализи представља пре свега питање за које про-
јекте HBauO прописује обавезу прибављања грађевинске дозволе. Према 
§ 59 I, изградња и реконструкција објекта, промена његове намене или 
његово уклањање захтевају издавање грађевинске дозволе. Појам објекта 
одређен је у § 2 I, који поред зграда (§ 2 II) обухвата читав низ других 
предмета. Истовремено, § 1 II изузима одређене објекте из домена приме-
не HBauO. То су, примера ради, објекти који служе јавном саобраћају, као 

9 Аутор текста: проф. др Мартин Викел, професор на HafenCity Универзитету у Хам-
бургу (HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und Metropolenentwicklun 
– HCU) који је 1. јануара 2006. године основао Слободни ханзеатски град Хамбург. ХЦУ 
је специјализован за урбани развој и важи за једну од водећих научних и образовних ин-
ституција у свету у тој области. Професор Викел предаје Ефикасност коришћења ресурса 
у архитектури и планирању (Resource Efficiency in Architecture and Planning). Професио-
нално се бави питањима која се односе на просторно планирање, градњу и право животне 
средине. Са немачког језика превео др Атила Дудаш, асистент Правног факултета у Новом 
Саду. 

10 Упоредити, пре свега, са начелним правним ставом (Rechtsgutachten) Саве-
зног уставног суда (Bundesverfassungsgericht – BverfG), од 16. 6. 1954, бр. 1 ПБвВ 2/52 у: 
BVerfGE 3, 407 (430 ff.). 

11 http://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=986&o=759O986
12 О односу ових прописа Niere у: Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 70 

HBauO Rn. 6 ff
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што су улице и пруге, доводни и одводни цевоводи и водови (на пример, 
воде, плина, струје, отпадних вода), као и цевоводи за даљински транс-
порт различитих материјала. Затим, два изузетка прописује и § 59 I. У 
првом, не постоји обавеза издавања грађевинске дозволе на основу § 60 
(Пројекти за које се не води поступак издавања грађевинске дозволе), § 64 
(Поступак одобравања) и § 66 (Привремени објекти). У другом, нема оба-
везе издавања грађевинске дозволе када је одлука о овом питању донета 
у неком другом поступку у којем се уз неку главну одлуку доносе и друге 
акцесорне одлуке (Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung). 
У овом случају се издаје нека друга дозвола која обухвата и грађевинску. 
Ово важи, на пример, у случају издавања дозволе по основу права о за-
штити од имисија, према §§ 4 ff. BimSchG (Bundes Immissionsschutzgesetz 
– Савезни закон о заштити од имисија), као што је пре свега дозвола која 
се издаје за привредна постројења.13 Материјалноправни захтеви у вези са 
грађевинским објектима по правилу морају такође да буду испуњени, на 
шта указује § 6 I t. 2 BImSchG. Исто важи и за пројекте који су подложни 
урбанистичко-техничким условима, тј. врсти сагласности која се нарочи-
то примењује у вези са инфраструктурним пројектима (на пример, улице, 
железничке пруге, аеродроми).

HBauO у погледу поступка издавања грађевинске дозволе разликује 
три различита типа пројекта. Најпре, § 60 садржи правило за тзв. пројекте 
за које се не води поступак издавања грађевинске дозволе. Ови пројекти 
не захтевају дозволу, нити одобрење, те се могу реализовати без потре-
бе спровођења неког поступка („слободни су од поступка”), а тиме и без 
остварења превентивне контроле. То још не ослобађа орган од обавезе да 
утврди да ли су испуњени услови које налажу прописи о изградњи и дру-
ги јавноправни прописи, као што то § 59 II јасно истиче. У контроли испу-
њености ових захтева, органи грађевинског надзора могу да примењују и 
репресивне мере. Каталог пројеката за које се не води поступак издавања 
грађевинске дозволе дат је у једном од прилога Закона (Прилог бр. 2). 
Он обухвата већи број пројеката мањег значаја. Код ових се не може оче-
кивати да ће јавноправни прописи бити повређени, односно повреде би 
имале само безначајне последице или би се оне накнадно лако могле от-
клонити.14 Стога се у овим случајевима одустаје од превентивне контроле 
у оквирима поступка издавања грађевинске дозволе. 

Уколико се не ради о пројекту који је ослобођен обавезе издавања 
грађевинске дозволе, нити је посреди неки други изузетак предвиђен за-
коном, неопходно је спровођење поступка издавања грађевинске дозволе. 

13 BVerwG, Urt. v. 15. 12. 1989. – 4 C 36/86 –, BVerwGE 84, 209 (214).
14 Образложење закона (Gesetzesbegründung), Bürgerschafts-Drs. 18/2549, 36.
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HBauO разликује две врсте таквог поступка: скраћени поступак према § 
61 и издавање грађевинске дозволе као главне одлуке заједно са другим, 
акцесорним одлукама, у складу са § 62. Према Закону, потоњи се сматра 
редовним поступком, који се примењује увек када нису испуњени услови 
за вођење скраћеног поступка. Скраћени поступак се у суштини приме-
њује на зграде које нису више од висине утврђене прописом и претежно 
служе стамбеним потребама.15 

Разлика између ове две врсте поступка тиче се пре свега различитог 
обима утврђивања испуњености услова које налажу прописи. У поступку 
издавања грађевинске дозволе као главне одлуке која се доноси заједно са 
другим, акцесорним одлукама, орган који врши послове грађевинске ин-
спекције утврђује допуштеност пројекта на основу: 1. прописа о простор-
ном планирању (Baugesetzbuch – BauGB и прописа усвојених на основу 
њега)16; 2. прописа о изградњи (HBauO и прописа усвојених на основу 
њега) и 3. других прописа јавноправне природе који се односе на пројекат, 
с малим бројем изузетака.

Утврђивање испуњености услова које прописују јавноправни пропи-
си захтева спровођење свеобухватне анализе. Насупрот томе, круг про-
писа које треба применити у скраћеном поступку је, по логици ствари, 
ужи: треба само утврдити да ли су примењене одређене одредбе BauGB у 
вези са просторним планирањем, одређене одредбе Закона о развоју луке 
(Hafenentwicklungsgesetz) – ово је једна хамбуршка посебност – одређене 
одредбе прописа о просторном планирању, као и одређене одредбе о за-
хтевима које намећу савезни Закон о заштити природе и савезни Закон о 
заштити од имисија. § 59 II HbauO, међутим, јасно истиче да огранича-
вање предмета утврђивања не ослобађа орган од обавезе да утврди да ли 
су испуњени услови јавноправне природе. 

У оквиру овог тростепеног система, према § 59 III HbauO, градитељ 
има право избора „одозго”. Тако, може за пројекат за који се не издаје 
грађевинска дозвола поднети захтев за издавање дозволе, а за пројекат за 
који је потребно спровести само скраћени поступак, захтевати спровође-
ње поступка за издавање грађевинске дозволе као главне одлуке заједно 
са другим акцесорним одлукама. Треба обратити пажњу на то да се према 
Закону о таксама за изградњу (Baugebührenordnung) за поступак издава-
ња грађевинске дозволе плаћа такса, која је за вођење поступка издава-

15 Образложење закона (Gesetzesbegründung), Bürgerschafts-Drs. 18/2549, 36.
16 Право просторног планирања је у Немачкој уређено на савезном нивоу. Најзна-

чајнији прописи су Законик о изградњи (Baugesetzbuch – BauGB) и Уредба о коришћењу 
зграда (Baunutzungsverordnung – BauNVO), који се објављују преко надлежног савезног 
министарства. 
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ња грађевинске дозволе као главне одлуке заједно са другим, акцесорним 
одлукама већа од оне која се плаћа за скраћени поступак. 

У оба случаја, поступак издавања грађевинске дозволе према § 70 
HbauO започиње подношењем захтева, у којем мора бити назначено да ли 
се тражи спровођење скраћеног поступка или поступка доношења главне 
одлуке заједно са другим акцесорним одлукама. Уз захтев предаје се и на-
црт. Они представљају основ за оцену пројекта и за даље решавање по за-
хтеву. Ближе одредбе о захтеву за одобрење изградње и нацрту налазе се у 
Уредби о нацрту изградње (Bauvorlagenverordnung – BauVorlVO). Детаљ-
ност у изради нацрта зависи од врсте пројекта и врсте поступка издавања 
грађевинске дозволе. Ради изградње, реконструкције или промене намене 
грађевинских објеката у скраћеном поступку, примера ради, предају се 
(§ 4 I BauVorlVO): извод из катастра непокретности, копија плана, нацрт 
зграде, опис зграде, по потреби пружају се подаци о обезбеђеним при-
кључцима (вода, енергија, отпадна вода, саобраћај) и процене о дозвоље-
ној, постојећој и планираној мери грађевинске употребе; у случају неких 
одступања од стандарда образложење и нацрт неопходан за њихову оцену, 
потврде о стабилности објекта, заштити од пожара, о топлотној изолаци-
ји ради енергетске ефикасности, а по потреби и друге исправе одређене 
савезним законом о заштити природе. У поступку издавања грађевинске 
дозволе као главне одлуке која се доноси заједно са другим, акцесорним 
одлукама подносе се донекле другачије или додатне исправе (упореди: 
§ 4 II BauVorlVO). Према § 67 I HBauO нацрт мора бити потписан од 
стране овлашћеног пројектанта. Одредба о пројектанту налази се у § 55 
HbauO, док је овлашћење за израду нацрта уређено у § 67. По правилу 
треба утврдити да захтев за одобрење изградње није могао бити поднесен 
без претходне провере од стране стручњака одговарајућег профила. Према 
§ 70 II, орган који издаје грађевинску дозволу у року од две недеље од 
предаје захтева треба да потврди пријем исправа, односно да укаже на 
евентуалне недостатке у њима. 

Уколико су све исправе уредно предате и по потреби уплаћена пропи-
сана такса (§ 18 хамбуршког Закона о таксама у вези са § 7 BauGebO)17, 
за државни орган који издаје грађевинску дозволу почиње да тече рок за 
доношење одлуке. Према § 4 III BauVorlVO такође је могуће да се поједи-
ни захтеви за одобрење изградње, који суштински не утичу на подобност 
пројекта да добије дозволу, изузму из оцене потпуности захтева и да се 
накнадно поднесу. У скраћеном поступку према § 61 III HbauO одлука 
мора да се донесе у року од два месеца од пријема потпуне документаци-

17 За овај последњи аспект Niere, у: Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 61 
HBauO Rn. 45.
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је. Овај рок може да буде скраћен на месец дана уколико се ради о одре-
ђеним, законом утврђеним пројектима, који захтевају нижи степен дока-
заности чињеница. Ови рокови могу бити продужени, у сагласности са 
градитељем. За рачунање рокова важи § 31 HmbVwVfG. Уколико дозвола у 
оквиру важећих рокова не буде одбијена, према § 61 III 4 HBauO наступа 
фикција издавања дозволе, тј. сматра се да је пројекат добио дозволу за 
изградњу. Ово може, у неким случајевима, ако се ради о пројектима који 
изискују одобрење или пристанак неког другог органа, да зависи од тога 
да ли је прибављена одговарајућа изјава тог органа. О наступању фикције 
издавања грађевинске дозволе градитељу се издаје потврда. Фингирана 
дозвола се по свом дејству изједначава са изричито саопштеном.18 Она 
има идентична правна дејства као дозвола за изградњу.19 

У поступку издавања грађевинске дозволе као главне одлуке заједно 
са другим акцесорним одлукама, рок за доношење одлуке је због већег 
обима утврђивања испуњености услова дужи. Према 62 I HBauO орган 
који издаје грађевинску дозволу треба да донесе одлуку у року од три 
месеца. И у овом случају је за почетак рока одлучујући моменат пријема 
потпуне документације. Стога, могу настати проблеми у пракси у вези 
са утврђивањем потпуности документације, уколико је због недостатка 
стручног знања органа који издаје грађевинску дозволу било неопход-
но учешће још неког органа у поступку. Накнадни захтев за подношење 
исправа може да доведе до одређеног одлагања почетка тока рока.20 И у 
овом случају рок може да буде продужен уз сагласност градитеља. Фик-
ција одобравања изградње није предвиђена у овој врсти поступка. Про-
пуштање рока за издавање дозволе стога нема непосредне правне после-
дице, али може да се квалификује као повреда службених обавеза органа, 
што може да представља основ за подношење захтева за накнаду штете.21 

У поступку издавања грађевинске дозволе може да буде нужно уче-
шће и других државних органа. За овакав случај § 70 V HBauO пропи-
сује да ће орган грађевинског надзора без одлагања затражити заузима-
ње става од другог органа или тела, чије је одобрење или пристанак за 
издавање грађевинске дозволе потребан, а претходно се није изјаснило, 
а пројекат спада у његов делокруг. Према § 70 VI ови органи или тела 
треба да доставе изјаву о свом ставу у року од месец дана, који почиње да 
тече од пријема потпуне документације од стране ових органа или тела.22  

18 OVG Hamburg, Beschl. v. 02. 09. 2010. – 2 Bs 144/10 –, juris Rn. 3.
19 Упореди Niere, у: Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 61 HBauO Rn. 57. 
20 Niere, у: Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 62 HBauO Rn. 42.
21 Niere, у: Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 62 HBauO Rn. 47.
22 Niere, у: Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 70 HBauO Rn. 58.
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У појединим случајевима могу се по основу посебних законских одредаба 
применити другачији рокови.23 Уколико у овом року није достављен њи-
хов став, орган који издаје грађевинску дозволу сматраће да се издавање 
грађевинске дозволе не противи јавном интересу.24 Иначе, орган који изда-
је грађевинску дозволу није везан ставом других органа или тела.25 Изјаве 
о нужној сагласности или одобрењу сматрају се датим, уколико у року 
нису одбијени.26 За разлику од простог заузимања става, међутим, орган 
грађевинске инспекције је везан изричитим ставом другог органа или тела 
којим се сагласност или одобрење одбија. 

Учешће власника суседних непокретности у поступку издавања гра-
ђевинске дозволе може да уследи по основу § 71 HBauO. § 71 II уређује 
два случаја у којима је неопходна сагласност суседа у поступку. § 71 III 
такође прописује учешће суседа у поступку, када треба одредити ослоба-
ђање од утврђивања плана уређивања (§ 31 II BauGB) или када треба од-
ступити од правила § 6 HBauO о нужним слободним површинама између 
објеката изнад земље, а могу бити тангирани интереси власника суседних 
непокретности заштићени јавним правом. Суседи могу да поднесу при-
говор у року од две недеље. По протеку овог рока приговори су недопу-
штени. Због тешких последица преклузије и кратког рока за подношење 
приговора, постоје строги захтеви у вези са обавештавањем суседа и њи-
ховим учешћем у поступку.27 Одлука се доставља суседу чији приговори 
нису усвојени. Не омогућава се суседима да учествују у поступку, уколико 
су се сагласили са пројектом изградње.28 У осталим случајевима на уче-
шће суседа у поступку примењују се одредбе § 13 HmbVwVfG, према ко-
јем је њихово учешће потребно, уколико би грађевинска дозвола у односу 
на њих имала правно преображајно дејство. Осим тога, учешће суседа у 
поступку је могуће и када су тангирани њихови правни интереси.29

Према § 72 I HBauO грађевинска дозвола издаје се када пројекат 
није у супротности са јавноправним прописима, што се утврђује у по-
ступку грађевинског надзора ради издавања грађевинске дозволе. Стога 

23 Niere, у: Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 70 HBauO Rn. 58.
24 Види: уместо свих Wickel/Bieback, Die Neuordnung der bauordnungsrechtlichen 

Zulassungsverfahren durch die HBauO – Novelle, NordÖR 2006, 45 (48).
25 Wickel/Bieback, Die Neuordnung der bauordnungsrechtlichen Zulassungsverfahren 

durch die HBauO – Novelle, NordÖR 2006, 45 (47).
26 О уставноправним аспектима захтева за добијање сагласности који се заснивају 

на савезним прописима види Wickel/Bieback, Die Neuordnung der bauordnungsrechtlichen 
Zulassungsverfahren durch die HBauO – Novelle, NordÖR 2006, 45 (48).

27 Упореди VG Hamburg, Urt. v. 30. 01. 2012. – 7 K 2259/10 –, juris Rn. 31 ff.
28 У вези са захтевима у погледу сагласности види OVG Hamburg, Beschl. v. 17. 11. 

2011 – 2 Bs 177/11 –, juris Rn. 43.
29 Niere, у: Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 71 HBauO Rn. 80.
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грађевинска дозвола има деклараторно дејство. Њоме се утврђује да је 
пројекат у складу са одговарајућим прописима, са чиме је повезано и деј-
ство легализовања. По издавању грађевинске дозволе не може се гради-
тељу супротставити право које се противи садржини пројекта, а било је 
предмет утврђивања у поступку издавања дозволе.30 То указује на значај 
разликовања ограниченог обима утврђивања испуњености услова у скра-
ћеном поступку и свеобухватног утврђивања у поступку издавања гра-
ђевинске дозволе као главне одлуке са другим акцесорним одлукама. У 
овим поступцима није потребно издавање тзв. изјаве о беспрекорности 
(Unbedenklichkeitserklärung) која иначе прати издавање грађевинске дозво-
ле. Убрзавање поступања у скраћеном поступку доводи до веће правне 
несигурности.31 Додатно правно дејство производи део изреке грађевин-
ске дозволе, којим се укида превентивна забрана грађења. Према § 72 II 
грађевинска дозвола садржи у себи и друге службене одлуке, уколико су 
оне због примене јавноправних прописа у поступку издавања грађевинске 
дозволе биле нужне. Ово је релевантно пре свега за поступак издавања 
грађевинске дозволе као главне одлуке која се доноси заједно са другим 
акцесорним одлукама у којем, због обухватног утврђивања усклађености 
са прописима, грађевинска дозвола садржи читав низ других службених 
одлука. Стога издавање грађевинске дозволе у овом случају представља 
неку врсту „One-Stop-Service” услуге.

Издата грађевинска дозвола нема временски неограничено правно 
дејство. Према § 73 I HBauO она губи правно дејство уколико се у року 
од три године од њеног издавања не започне се реализацијом пројекта или 
ако се започета реализација пројекта прекине у трајању дужем од једне го-
дине. Ови рокови могу према § 73 III бити продужени за још једну годину. 

У неким случајевима може да буде целисходно да се не поднесе од-
мах захтев за издавање грађевинске дозволе, пре свега када се дозвоље-
ност пројекта због сложености појединих питања може утврдити само са 
тешкоћом. У оваквом случају постоји могућност да се према § 63 HBauO 
поднесе захтев за издавање привременог решења. Поступак се одвија 
углавном према прописима о поступку издавања грађевинске дозволе. 
Према § 73 II привремено решење важи две године. Оно има обавезујуће 
дејство у поступку издавања грађевинске дозволе, те о питањима о којима 
је у њему одлучено не доноси се поново одлука у новом поступку.32 

30 Упореди Finkelnburg/Ortloff/Otto, Öffentliches Baurecht, Band II, 6. Aufl., S. 134 f.
31 Упореди Hornmann, Keine Feststellung in der Baugenehmigung zum nicht zu prüfenden 

Recht, NVwZ 2012, 1294, 1296.
32 Упореди Alexejew, Hamburgisches Bauordnungsrecht, § 63 HBauO Rn. 17.
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3. ПРИБАВљАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  
У ПОРТЛАНДУ (ОРЕГОН)33

3.1. Увод 

На међународном нивоу постоји одређено интересовање за начин на 
који су различити правни системи уредили питање издавања грађевин-
ских дозвола за развој конкретних локација. Држава Орегон34 у Сједиње-
ним Америчким Државама пружа један пример.

У Орегону, коначна одлука о усклађености с грађевинским прописима35, 

33 Аутор текста: Стивен Р. Шел, адвокат у приватној пракси у Портланду, Орегон 
и Саветник у адвокатској фирми Black Helterline LLP. Учествовао је у прибављању ве-
ћег броја грађевинских дозвола. Такође, био је саветник тужиоца у случају Columbia Hills 
Development Company v. Land Conservation and Development Commission, 50 Or. App 483 
(1981) [који се односи на ову проблематику – напомена Д. Николића]. Са енглеског језика 
превео: Андреј Калмар, дипломирани правник из Новог Сада. 

34 Упућивања која следе се односе на Орегонске измењене законе (ОРС). Могу се 
пронаћи на веб страницама орегонског законодавства у одељку Прописи/Закони на http://
www.leg.state.or.us/bills_laws/ (последњи пут посећено 20. фебруара 2013. године). Правила 
о спровођењу многих од тих закона се називају Орегонски управни прописи (тј. ОАР). 
Прве три цифре при навођењу ОАР одређују поглавље у којем се пропис налази, тј. ОАР 
918-20-0005. ОАР се могу пронаћи у скупу правила који је саставио Државни секретар 
Орегона, чија се нумеричка верзија налази на http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/access/
numerically.html (последњи пут посећено 20. фебруара 2013. године).

35 Следећи прописи су били на снази у граду Портланду – Орегон) у фебруару 
2013. године: Државни Закони и Правилници (http://www.portlandonline.com/bds/index.
cfm?c=36808 – последњи пут посећено 19. фебруара 2013. године). 1. Државни закони о 
изградњи, енергетској ефикасности, противпожарној заштити, електричним и водоводним 
инсталацијама и грађевинској механизацији на снази у граду Портланду: 1.1. Објекти наме-
њени становању (објекти за једну или две породице, градске куће, куће у низу): 1.1.1. По-
себни закон о изградњи стамбених објеката у Орегону из 2011. године (заснован на Међу-
народном правилнику о изградњи стамбених објеката из 2009. године), на снази од 1. јула 
2011. године и 1.1.2. Посебни закон о монтажи префабрикованих стамбених објеката у 
Орегону – на снази од 1. априла 2010. године. 1.2. Пословни објекти (укључујући и објекте 
са три или више стамбених јединица): 1.2.1. Посебни закон о планирању и изградњи у Оре-
гону (заснован на Међународном правилнику о планирању и изградњи из 2009. године) на 
снази од 1. јула 2010. године. Амандмани на ПЗПИО из 2010. године о приступачности на 
снази су од 1. марта 2012. године (ово је делимична листа – за целокупан списак амандма-
на, исправки и измена закона о изградњи пословних објеката погледати веб странице оре-
гонског Одељења за грађевинске прописе: Програм пословних објеката): 1.2.1.1. ПЗПИО 
Поглавље 11 Приступачност; 1.2.1.2. ICC/ANSI А117.А Приступачне и употребљиве згра-
де и објекти; 1.2.1.3. ПЗПИО Одељак 1007 Приступачни излазни путеви; 1.2.1.4. ПЗПИО 
Поглавље 10 Излазни путеви; 1.2.1.5. ПЗПИО Одељак 3411 Приступачност за постојеће 
објекте. 1.2.2. Правилник града Портланда о заштити од пожара из 2007. године (засно-
ван на Закону о заштити од пожара државе Орегон из 2007. године) на снази од 1. апри-
ла 2007. године; 1.2.3. Посебни закон о енергетској ефикасности државе Орегон (засно-
ван на Међународном правилнику о очувању енергије из 2009. године) на снази од 1. јула 
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под условом да локална власт преузме ту одговорност36, доноси се на ло-
калном нивоу, најчешће на нивоу града. Међутим, садржај прописа и ме-
ханизми за утврђивање усклађености потичу из много ширег контекста. 

3.2. Модел закони 

У Сједињеним Америчким Државама је развијена пракса модел зако-
на. Ови прописи сами по себи нису обавезујући за било ког предузимача 
или надлежну инстанцу. Међутим, они служе као основа за доношење про-
писа намењених конкретним подручјима. Орегон се ослања на модел законе 
створене у оквиру Међународног савета за стандарде у грaђевинарству.37 
На снази су бројни закони, укључујући и Закон о изградњи стамбених обје-
ката, Закон о заштити од пожара и Закон о планирању и изградњи.

3.3. Сет закона за државу Орегон 

Да би се спречила корупција и фаворизовање, Орегон је донео одлу-
ку да усвоји један сет закона који ће се примењивати у целој држави. То 
значи да грађевинари из једног града могу да конкуришу за послове у 
другим градовима без много бојазни у вези са локалним прописима. На 
предлог Саветодавног одбора38 директор Департмана за потрошачке и 
пословне услуге државе Орегон усваја законе који се примењују на те-
риторији целе државе, као што су Посебни закон о изградњи стамбених 
објеката у Орегону или Посебни закон о планирању и изградњи у Оре-
гону. Орегонска верзија прописа може се разликовати од модела који је 
понудио Међународни савет за стандарде у грaђевинарству, међутим, 

2010. године; 1.2.4. Информације и формулари о усклађености са Законом о енергетској 
ефикасности. 1.3. Закон о механизацији: 1.3.1. Посебни закон о грађевинској механизацији 
у држави Орегон из 2010. године – (заснован на Међународном правилнику о грађевинској 
механизацији из 2009. године) на снази од 1. јула 2010. године. 1.4. Закон о електричним 
инсталацијама: 1.4.1. Посебни закон о Електричним инсталацијама у држави Орегон – 
(Заснован на НФПА 70 Федералном закону о електричним инсталацијама из 2011. године) 
на снази од 1. априла 2011. године. 1.5. Закон о водоводним инсталацијама: 1.5.1. Посебни 
закон о водоводним инсталацијама у држави Орегон (заснован на Униформном закону о 
водоводним инсталацијама из 2009. године) на снази од 1. априла 2011. године.

36 За претпостављену дозволу види: ORS 455 148.
37 http://www.iccsafe.org/AboutICC/Pages/default.aspx (последњи пут посећено 19. фе-

бруара 2013. године).
38 Као што су Одбор за прописе о изградњи (ORS 455.132) или Одбор за механизаци-

ју (ORS 455.140).
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једном усвојен, овај пропис спречава локалне власти од примене прописа 
који предвиђају другачије стандарде.39

3.4. Овлашћени грађевински инспектори 

Додатно осигурање за усклађеност с важећим прописима обезбеђује 
се кроз захтев да овлашћени грађевински инспектори40 прегледају планове 
и прате ток изградње. Инспектори морају прибавити посебне лиценце41 и 
одржавати их важећим. Да би то учинили морају проћи посебну обуку и 
наставити образовање, а морају бити у стању и да докажу да су то учинили. 

3.5. Дозволе за изградњу 

Ниједна нова зграда не може бити изграђена без грађевинске дозволе, 
које углавном издаје локална власт42. Пријава за добијање дозволе за из-
градњу подноси се уз сет планова. Планове прегледа комисија за изградњу 
и, уколико су адекватни, издаје предузимачу дозволу која омогућује да се 
почне са изградњом. У неколико наврата током изградње обучени инспек-
тори који су упознати с прописима и захтеваним стандардима спроводе ин-
спекцијски надзор. Како изградња напредује, није могуће прећи на следећу 
фазу изградње уколико претходно завршене фазе инспектор није одобрио. 
На пример, уколико је реч о кући у којој је конструкција зидова изграђена 
од дрвне грађе величине 5 ˟  10 cm, а електричне инсталације и водовод-
не цеви су спроведене кроз завршене конструкције, те конструкције се не 
могу затворити гипс-плочама или било чиме другим све док инспектор на-
длежан за електричне и водоводне инсталације не прегледа урађене радове 
и не изда одобрење за наставак радова.43

39 ORS 455.040. На захтев, одобрен од стране директора, град може изменити локал-
не прописе да би се подстакли иновативност, уштеде или експерименти. 

40 В. на пример захтеве за одобрење стамбених објеката у OAR 918-089-1210 и даље.
41 ОРС 455.117 – 455.129.
42 [Стивен Р. Шел је проценио да поступак за прибављање грађевинске дозволе траје 

приближно исто као и у Србији, а некада и дуже. Трајање процедуре је тешко прецизно 
одредити пошто надлежни органи у Портланду имају прилично широка дискрециона овла-
шћења. Напомена Д. Николића].

43 У току грађевинске сезоне грађевинари се често жале да инспектори узрокују ка-
шњења јер не излазе на терен по позиву или то не чине када је потребно. 
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3.6. Спорови око тумачењa прописа

Уколико између извођача радова и инспектора дође до спора око при-
мене прописа из одређеног закона, спор претходно44 решава службеник 
надлежан за послове изградње који је надређен поменутом инспектору, и 
чији положај регулише више закона. Уколико се спор не разреши, да би се 
осигурало доследно тумачење прописа у целој држави, приступа се жал-
беној процедури на нивоу државе.45 

3.7. Употребна дозвола 

Иако изграђен, ниједан објекат не може бити усељен без употребне 
дозволе.46 Овај захтев се изричито наводи у појединим прописима (на при-
мер у одељку Р110 Међународног стандарда о изградњи објеката наме-
њених становању за једну или две породице).

3.8. Овлашћени извођачи радова 

Да би се осигурала примена закона, сви извођачи радова морају имати 
лиценцу коју издаје држава,47 или град,48 уколико је реч о довољно великом 
послу. На пример, грађевинар који се бави изградњом стамбених објека-
та биће лиценциран за изградњу стамбених објакта у једној или више од 
укупно четири области: општа, специјализована, ограничена или развојна. 
Специјализовни грађевински радник је онај који изводи радове на структу-
ри али није општи извођач,49 попут кровополагача, зидара или електричара. 
Грађевниски радник са ограниченом лиценцом може да изводи радове бру-
то вредности до 40.000 $ годишње, с тим да ниједан појединачни посао не 
прелази вредност од 5.000 $. Сваки предузимач мора положити обезбеђење. 
Тренутни износ обезбеђења за општег предузимача радова на стамбеним 
објектима износи 20.000 $.50 Захтева се и континуирано образовање.51 

44 В. на пример, Одељак Р113 Међународног Стандарда о изградњи објеката наме-
њених становању. 

45 ОРС 455.045.
46 ORS 455.055.
47 ORS 701.021.
48 ORS 701.015.
49 ORS 701.005 (18).
50 ORS 701.073.
51 ORS 701.126.
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3.9. Одбор извођача грађевинских радова 

Уколико власник стамбеног објекта није задовољан радом извођача 
радова може поднети жалбу специјализованој агенцији – Одбору извођа-
ча грађевинских радова.52 Одбор ће саслушати обе стране пре доношења 
одлуке. Уколико се донесе одлука против извођача радова, положено обез-
беђење се користи да би се осигурала исплата.

3.10. Грађевинска дозвола  
по јасним и објективним стандардима

У Орегону постоји јасна разлика између одлучивања о издавању гра-
ђевинских дозвола и одлука о употреби земљишта.53 Грађевинске дозволе 
се доносе по јасним и објективним стандардима: установљен је посебан 
жалбени поступак, те се жалбе не могу подносити орегонском Одбору 
за жалбе о одлукама о употреби земљишта, који има искључиву надле-
жност за жалбе о одлукама о употреби земљишта.54 Одлуке о употреби 
земљишта, пак, могу имати облик условних употребних дозвола, одлука 
о подели замљишта, одлуке о зонирању, уклађености с прописима о зона-
ма посебне намене, одлука о генералном урбанистичком плану и његовој 
измени и одлуке о примени циљева планирања у одређеним ситуацијама 
на нивоу државе.

3.11. Такса за развој система 

У моменту издавања грађевинске дозволе извођач радова мора да 
плати трошкове контроле грађевинске дозволе и трошкове инспекцијског 
надзора током изградње. Такође, наплаћује се и знатна додатна такса по 
прописима орегонских закона која се назива Такса за развој система. „Ло-
калне власти могу установити и наплаћивати таксу за развој система као 
комбинацију таксе за накнаду и таксе за унапређење.”55 Таксе за развој 
система се могу односити на водовод, канализацију, уређење улица, атмо-
сферског одвода и паркова. У тржишној привреди, економски стручњаци 
изражавају забринутост за „спољне трошкове”, то јест, за трошкове разво-
ја које друштво мора да плати. Такса за развој система спречава настанак 

52 ORS 701.205.
53 ORS 197.015 (10).
54 ORS197.825.
55 ORS 223.304 (3).
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спољних трошкова код изградње тако што захтева да власници новоизгра-
ђених објеката плате свој део трошкова неопходних за унапређење систе-
ма ван њиховог објекта. Власницима се признаје све што је већ изграђено, 
али морају платити накнаду за инфраструктуру која је већ на месту као и 
свој удео у свим унапређењима система која ће бити неопходна. На при-
мер, претпоставимо да ће нов пројекат оптеретити постојећа постројења 
за прераду отпадних вода поред реке. Уколико постројење има додатне 
капацитете, нови власник ће, кроз процес издавања грађевинских дозвола, 
морати да плати за свој удео трошкова који су настали приликом изградње 
тих додатних капацитета. Уколико је потребно изградити ново постројење 
за прераду отпадних вода из новоизграђених објеката, нови власник ће 
морати да плати за свој удео у трошковима унапређења система. Иако су 
суме најчешће релативно мале56 постоје таксе за развој система које пре-
лазе износ од 20.000 $ по објекту у неким градовима у држави Орегон.

Чак и уз детаљне захтеве који произлазе из закона, орегонских изме-
њених прописа и орегонских управних прописа, повремено настају изве-
сни проблеми. Запослени у влади праве грешке или заборављају да нешто 
учине или просто не сарађују добро једни са другима.57 

56 Такса за развој система – ТРС, пример из града у држави Орегон, из 2013. године: 
нов објекат са 68 стамбених јединица, на локацији која је већ била развијена [комунално, 
инфраструктурно опремљена – напомена Д. Николића]: 1. ТРС за водовод – 59.620 $; 2. 
ТРС за канализацију – 199.885 $; 3. ТРС са улично уређење – 18.762 $; 4. ТРС за одвод 
атмосферских вода – дренажа (већ изграђен) – 0; ТРС за уређење паркова – 256.115 $. Уку-
пан износ: 534.382 $ или 7.859 $ по стамбеној јединици.

57 Пример за то представља случај у ком је градски буџет оштећен за око 800.000 $ 
због пропуста у раду стручних служби. „Све је почело са градском службеницом која је 
заборавила да испрограмира компјутерски систем Одељења за градњу тако да почне да об-
рачунава и наплаћује таксе по повећаној стопи. (…) Проблем је изашао на видело у децем-
бру, када је клијент питао за таксу за развој транспорта. Требало је да наплата прође кроз 
неколико фаза у току неколико година, али се није променила. Службеница је упозорила 
градске челнике и проблем је отклоњен за неколико минута. Након што су сагледане раз-
мере финансијских губитака у току неколико година, Град је затражио од Института за 
кадрове локалне владе да спроведе истрагу. Истрага је показала да је Одељење за изградњу 
радно окружење пуно сукоба, чији запослени из неког разлога не воле једни друге, или 
немају жељу да раде заједно” (Steve Mayes, Bickering, lax oversight contributed to $ 800.000 
Oregon City error, The Oregonian, February 19, 2013). [Према речима Стивена Р. Шела, одре-
ђени проблеми у раду стручних служби су настали и због тога што је од почетка велике 
рецесије (економске кризе) у Портланду знатно смањен буџет и да је отпуштено 168 слу-
жбеника који су били задужени за послове у вези са изградњом објеката. Притом, треба 
рећи да је првобитно било планирано да отказ добије 316 лица. Напомена Д. Николића]. 
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4. ПРИБАВљАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У НОВОМ САДУ58

4.1. Правна регулатива

Објекти се у Србији граде на основу одговарајуће техничке докумен-
тације и грађевинске дозволе, коју издаје надлежни орган, а под условима 
прописаним Законом о планирању и изградњи59 и посебним Правилима 
грађења која су садржана у просторним плановима подручја посебне на-
мене, просторним плановима јединица локалне самоуправе, као и у пла-
новима генералне и детаљне регулације.60 

Одредбе Закона о планирању и изградњи се не односе на војне и ру-
дарске објекте, јер је њихова градња регулисана посебним прописима.61 

Законом о планирању и изградњи је прописано да се поједине (так-
сативно наведене) врсте објеката могу градити без грађевинске дозволе.62 
Реч је заправо о одступању од општег правног режима. 

На поступак издавања грађевинске дозволе примењују се општа пра-
вила садржана у Закону о општем управном поступку63, као и поједине 
одредбе Закона о планирању и изградњи, које су специјалног карактера.64

Завод за изградњу града Новог Сада сачинио је Упутство за приба-
вљање грађевинске и употребне дозволе.65

58 Аутор текста: проф. др Душан Николић, редовни професор Правног факултета Уни-
верзитета у Новом Саду. Аутор је део овог прилога изложио у склопу реферата Development 
of Property Rights and Spatial Planning in Serbia (Развој имовинских права и просторног пла-
нирања у Србији), који је поднео на VII конференцији Међународне академске асоцијације за 
просторно планирање, право и имовинске односе у Портланду, фебруара 2013. године. 

59 Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009 (исправка); 64/2010 (одлука Уставног 
суда Србије); 24/2001 и 121/2012. Наведеним законом су још регулисани: услови и начин 
уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта; вршење надзора над 
применом одредаба тог закона и инспекцијски надзор; друга питања од значаја за уређење 
простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и за изградњу објеката. 

60 Правила грађења се одређују према месним приликама или у складу са актом ко-
јим се уређују општи услови о парцелацији и изградњи, и то за претежне намене, односно 
зоне обухваћене планом, а односе се на појединачне грађевинске парцеле, у мери која је 
довољна да буду основ за издавање локацијских дозвола, о којима ће касније бити речи. 
У зависности од врсте планског документа могу да садрже посебне услове архитектон-
ског обликовања, завршне обраде, колорита и друго. (Опширније о правилима грађења В. 
чл. 31. Закона о планирању и изградњи). У овом контексту треба нагласити да документи 
просторног и урбанистичког планирања ужег подручја морају бити усклађени са одгова-
рајућим документом ширег подручја, а да сви плански документи морају бити у складу са 
Просторним планом Републике Србије. (В. члан 31 Закона о планирању и изградњи.) 

61 В.: Закон о одбрани (Службени гласник РС, број 116/2007) и Закон о рударству и 
геолошким истраживањима (Службени гласник РС, број 88/2011). 

62 В.: чл. 144. Закона о планирању и изградњи. 
63 Службени лист СФРЈ број 33/1977 и 31/2001 и Службени гласник РС број 30/2010.
64 Lex specialis derogat legi generali.
65 http://www.zigns.rs/misc/uputstvo_za_investitore.pdf
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4.2. Надлежност

Законом о планирању и изградњи утврђено је да је издавање грађе-
винских дозвола у надлежности министарства за послове грађевинарства 
Републике Србије. Посебном законском одредбом одређене су врсте обје-
ката за чију изградњу дозволу издаје тај орган.66 У питању су објекти од 
већег друштвеног значаја (као што су високе бране и акумулације, постро-
јења за спаљивање комуналног отпада и сл.). Истим Законом је утврђено 
да је аутономној покрајини поверено издавање грађевинских дозвола за 
такве врсте објеката који се у целости граде на територији покрајине. Из-
давање дозвола за остале објекте (који нису у искључивој надлежности 
Министарства, односно, аутономне покрајине) поверено је јединицама ло-
калне самоуправе.67

У овом контексту, укратко ће бити изложен поступак прибављања 
грађевинских дозвола од органа локалне самоуправе у Новом Саду. Он је 
најнепосредније везан за свакодневни живот великог броја грађана и зато 
заслужује посебну пажњу када је реч о сложености и просечном трајању 
процедуре. 

4.3. Правна процедура 

4.3.1. Прибављање информације о локацији 

Лице које жели да гради објекат може захтевати информацију о ло-
кацији која садржи податке о томе шта се према планским документима 
може градити на одређеној катастарској парцели као и о евентуалним за-
бранама и ограничењима.68 

Захтев се подноси органу надлежном за издавање локацијске дозволе 
(у Новом Саду је то Градска управа за урбанизам и стамбене послове), 
заједно са копијом плана парцеле и доказом да је плаћена одређена адми-
нистративна такса.

Надлежни орган је дужан да информацију о локацији изда у року 
од осам дана од дана подношења захтева, а подносилац да плати стварне 
трошкове њеног издавања. 

66 В.: чл. 133. Закона о планирању и изградњи. 
67 В.: чл. 134, ст. 2. Закона о планирању и изградњи. 
68 Законом о планирању и изградњи је прописано да се информација о локацији оба-

везно издаје за градњу помоћних објеката, гаража и трафо станица 10/04 kV или 20/04 kV. 
В. чл. 53, ст. 2. 
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4.3.2. Прибављање локацијске дозволе 

4.3.2.1. Надлежност 

Поступак за издавање локацијске дозволе покреће се на захтев инве-
ститора. У захтеву се обавезно морају навести подаци о врсти и намени 
објекта за који се тражи дозвола. 

Захтев се подноси министарству Републике Србије надлежном за по-
слове урбанизма или надлежном органу аутономне покрајине за објекте 
који су таксативно наведени у Закону, односно, надлежном органу једини-
це локалне самоуправе, када су у питању остали објекти.

4.3.2.2. Документација 

Уз захтев треба приложити: 1. копију плана парцеле; 2. извод из ка-
тастра подземних инсталација и 3. доказ да је подносилац захтева власник 
или закупац парцеле.

Ако се простор за градњу објекта састоји од више катастарских пар-
цела, врши се њихово обједињавање у једну грађевинску парцелу (препар-
целација) и, обратно, ако објекат треба да буде изграђен на делу веће пар-
целе, одваја се део намењен градњи (парцелација). Пројекат препарцела-
ције или парцелације у Новом Саду израђује Јавно предузеће Урбанизам, 
којем је тај посао поверио оснивач (локална самоуправа – Град Нови Сад), 
као и друга правна лица или предузетници који су уписани у одговарају-
ћи регистар, а потврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
послове урбанизма (у Новом Саду је то Градска управа за урбанизам и 
стамбене послове), у року од 10 дана. На захтев инвеститора Служба за 
катастар непокретности Републичког геодетског завода доноси решење 
о формирању катастарске парцеле.69 Подносилац захтева може изјавити 
жалбу у року од 15 дана од дана достављања решења. Упис у катастар 
непокретности се врши на основу правноснажног решења. Уз захтев за 
издавање локацијске дозволе подносилац треба да приложи одговарајући 
препис листа непокретности.   

На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се 
исправка границе парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној 
својини, ради формирања катастарске парцеле која испуњава услове гра-
ђевинске парцеле, на основу пројекта препарцелације.  

69 Уз захтев за спровођење препарцелације, односно парцелације подноси се доказ о 
решеним имовинско-правним односима за све катастарске парцеле и пројекат препарце-
лације, односно парцелације потврђен од стране органа надлежног за послове урбанизма 
јединице локалне самоуправе.
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Ако инвеститор жели да објекат гради на пољопривредном земљи-
шту, потребно је да приложи доказ о уплати накнаде за промену њего-
ве намене у складу са Законом о пољопривредном земљишту70. У Новом 
Саду висину накнаде одређује Градска управа за привреду. 

4.3.2.3. Рокови 

Уколико орган који је надлежан за издавање локацијске дозволе утвр-
ди да није поднета документација прописана Законом, обавестиће подно-
сиоца захтева, најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, да 
у року од 30 дана од дана пријема обавештења достави исправе које није 
приложио.  

Ако плански документ не садржи услове за прикључење на кому-
налну, саобраћајну и осталу инфраструктуру, надлежни орган ће их при-
бавити по службеној дужности, о трошку инвеститора. Органи, односно 
организације овлашћени за издавање тих услова и података дужни су да 
их по захтеву надлежног органа доставе у року од 30 дана од дана пријема 
захтева. 

Надлежни орган је дужан да изда локацијску дозволу у року од 15 
дана од подношења уредног захтева са потребном документацијом, од-
носно од прибављања услова и података које прибавља по службеној 
дужности.  

4.3.2.4. Садржина и издавање локацијске дозволе

Локацијска дозвола садржи све услове и податке који су према важе-
ћим планским документима потребни за израду техничке документације, 
односно главног пројекта. У њој се наводе: 1. подаци о инвеститору; 2. 
подаци о парцели (број и површина); 3. назив планског документа, одно-
сно урбанистичког пројекта на основу којег се издаје локацијска дозвола 
и правила грађења за зону или целину у којој се налази предметна пар-
цела; 4. услови за прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфра-
структуру; 5. подаци о постојећим објектима на предметној парцели које 
је потребно уклонити, и 6. друге услове утврђене посебним законима. У 
Новом Саду, саставни део локацијске дозволе су Урбанистички услови за 
изградњу објекта које израђује Јавно предузеће Урбанизам. Локацијска 
дозвола се издаје  решењем. 

70 Закон о пољопривредном земљишту је објављен у Службеном гласнику РС број 
62/2006.  
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4.3.2.5. Правни лекови 

На решење о локацијској дозволи које је донео орган јединице ло-
калне самоуправе може се уложити жалба у року од осам дана. По жалби 
одлучује министарство Републике Србије надлежно за послове урбанизма. 
Аутономној покрајини је поверено решавање по жалби против првостепе-
ног решења о локацијској дозволи јединице локалне самоуправе, донетог 
за грађење објеката који се граде на територији аутономне покрајине. 

Против решења о локацијској дозволи које је донело ресорно ми-
нистарство или орган аутономне покрајине, може се покренути управни 
спор пред надлежним судом.   

4.3.3. Прибављање грађевинске дозволе 

4.3.3.1. Захтев за издавање грађевинске дозволе и потребна 
документација 

Захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси надлежном ор-
гану (у Новом Саду, Градској управи за урбанизам и стамбене послове)71. 
Уз захтев треба приложити: 1. локацијску дозволу; 2. главни пројекат72 са 
извештајем о извршеној техничкој контроли73; 3. доказ о праву својине 
на грађевинском земљишту, односно, о праву на коришћење грађевинског 
земљишта по основу закупа; 4. доказ о регулисању односа у вези са пла-
ћањем накнаде за уређење грађевинског земљишта74 и 5. доказ о уплати 
административне таксе.

71 В.: одељак: 4.2. Надлежност, у овом чланку. 
72 Главни пројекат треба да садржи: 1. ситуационо решење; 2. детаљне инжењер-

скогеолошке игеотехничке услове изградње објекта; 3. геодетске подлоге; 4. податке о 
функционалним и конструктивним карактеристикама објекта; 5. разраду техничко-техно-
лошких карактеристика објекта са опремом и инсталацијама; 6. прорачун грађевинских 
конструкција, стабилности и сигурности објекта; 7. решење темељења објекта; 8. податке 
о потребним геодетским радовима у току изградње; 9. техничко решење инфраструктуре 
са начином прикључења и уређења слободних површина; 10. услове заштите објекта и су-
седних објеката; 11. техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта; 
12. разраду мера за спречавање или смањење негативних утицаја на животну средину кроз 
одговарајући технолошки процес; 13. трошкове изградње и одржавања објекта; 14. друге 
пројекте, елаборате и податке зависно од намене објекта; 15. изјаву одговорног пројектан-
та и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је главни пројекат урађен у складу 
са локацијском дозволом и правилима струке. 

73 Техничка контрола даје мишљење да ли је пројектант сачинио пројекат у складу са 
условима које су одредила јавна предузећа.

74 Инвеститор и јединица локалне самоуправе, односно привредно друштво, јавно 
предузеће или друга организација којој су поверени послови у вези са уређивањем, упо-
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4.3.3.2. Рокови

Уколико надлежни орган утврди да уз захтев за издавање грађевин-
ске дозволе није поднета уредна документација, односно докази пропи-
сани Законом о планирању и изградњи, обавестиће подносиоца захтева у 
року од 8 дана од дана пријема захтева, да у року од 15 дана од дана при-
јема обавештења достави исправе које недостају.  

Ако надлежни орган утврди да идејни, односно главни пројекат није 
урађен у складу са правилима грађења садржаним у локацијској дозволи, 
обавестиће инвеститора о уоченом недостатку у року од 8 дана од дана 
пријема захтева и наложити му да, у року од 30 дана од дана пријема 
обавештења, усклади идејни, односно главни пројекат са наведеним пра-
вилима грађења. 

Уколико инвеститор и у остављеном року не отклони недостатак у 
пројектној документацији,   надлежни орган ће решењем одбити захтев за 
издавање грађевинске дозволе. 

Уколико, пак, утврди да су испуњени сви услови предвиђени Зако-
ном о планирању и изградњи и Правилима грађења, надлежни орган је 
дужан да изда грађевинску дозволу у року од 8 дана од подношења уред-
ног захтева. 

4.3.3.3. Садржина и временско важење грађевинске дозволе 

Грађевинска дозвола се односи на цео објекат или на део објекта који 
представља техничку и функционалну целину. У њој се наводе подаци о: 
1. инвеститору; 2. објекту (габарит; спратност; укупна површина; предра-
чунска вредност); 3. катастарској парцели; 4. постојећем објекту који се 
руши или реконструише ради грађења; 5. важењу грађевинске дозволе и 
року завршетка грађења и 6. документацији на основу које се издаје.  

Законом је прописано да грађевинска дозвола престаје да важи ако 
градња објекта не буде започета у року од две године од дана правносна-
жности решења о њеном издавању, односно ако се у року од пет година 
од наступања правноснажности не изда употребна дозвола.75 Изузетно, тај 
рок може бити продужен за још две године.76

требом, унапређивањем и заштитом грађевинског земљишта, закључују уговор којим се 
уређују међусобни односи. 

75 То правило не важи када су у питању објекти за које је грађевинску дозволу издало 
ресорно министарство, односно, надлежни орган аутономне покрајине, као и када се ради 
о  породичним стамбеним зградама које је инвеститор изградио ради решавања својих 
стамбених потреба. В. чл. 140, ст. 3. Закона о планирању и изградњи.

76 На захтев инвеститора надлежни орган може донети решење којим одобрава да 
правноснажна грађевинска дозвола остане на снази још две године, ако инвеститор пружи 
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Након истека наведених рокова, нова грађевинска дозвола за исту ло-
кацију се може издати само на име другог инвеститора.77

4.3.3.4. Правни лекови 

На решење којим се издаје грађевинска дозвола може се изјавити 
жалба у року од 8 дана од дана достављања, а ако је решење издало ми-
нистарство надлежно за послове грађевинарства, односно надлежни орган 
аутономне покрајине, може се тужбом покренути управни спор пред на-
длежним судом. 

По жалби на решење о грађевинској дозволи јединице локалне само-
управе решава министарство надлежно за послове грађевинарства. Аут-
номној покрајини је поверено решавање по жалби против првостепеног 
решења донетог од стране органа локалне самоуправе у вези са градњом 
објеката на њеној територији. 

4.4. Пратеће обавезе 

4.4.1. Пријава почетка извођења радова 

Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу и 
надлежном грађевинском инспектору пријави почетак градње објекта, и 
то 8 дана пре почетка извођења радова.

У пријави треба навести датум почетка, као и рок завршетка градње, 
односно извођења радова.

4.4.2. Припрема за грађење 

Пре почетка градње инвеститор треба да обезбеди: обележавање гра-
ђевинске парцеле, регулационих, нивелационих и грађевинских линија, 
обележавање градилишта одговарајућом таблом, која садржи: 1. податке о 
објекту; 2. податке о инвеститору; 3. податке о одговорном пројектанту; 4. 
податке о  извођачу радова; 5. број грађевинске дозволе; 6. датум почетка 
градње и 7. рок за завршетак изградње.

доказ да је степен завршености објекта преко 80 %, односно ако се у поступку утврди да 
објекат има одговарајући кров, спољну столарију и одговарајућу инсталацију која омогу-
ћује његово прикључење на спољну инфраструктурну мрежу. В. чл. 140, ст. 4. Закона о 
планирању и изградњи.

77 В. чл. 140, ст. 7. Закона о планирању и изградњи.
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4.4.3. Стручни надзор

Инвеститор обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, одно-
сно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола. 

4.5. Употребна дозвола 

4.5.1. Издавање дозволе  

Употребна дозвола се издаје на захтев инвеститора за цео објекат 
или за део објекта који представља техничко-технолошку целину и који се 
може самостално користити. 

Према Закону о планирању и изградњи, објекат је подобан за упо-
требу ако је: изграђен у складу са грађевинском дозволом и техничком 
документацијом; обезбеђен доказ о квалитету изведених радова, односно 
уграђеног материјала, инсталација и опреме, издат од стране овлашћених 
организација; извршено геодетско снимање објекта и ако су испуњени 
други прописани услови. 

Подобност објекта за наменску употребу утврђује се техничким пре-
гледом коју врши посебна комисија. 

Уколико Комисија за технички преглед утврди да постоје недостаци на 
објекту, извођачу радова ће одредити накнадни рок за њихово отклањање, 
а потом сачинити нови записник и предлог за издавање употребне дозволе. 

Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор подноси: 1. гра-
ђевинску дозволу; 2. пројекат изведеног објекта (ако је било одступања у 
односу на главни пројекат за који је издата дозвола); 3. копију плана са 
уцртаним изграђеним објектом; 4. изјаву инвеститора и извођача да су 
радови изведени у складу са одобреном техничком документацијом; 5. из-
вештај о обављеном техничком прегледу; 6. мишљења јавних предузећа 
или других правних лица о томе да ли су радови изведени са претходно 
датим условима и 7. доказ о уплати таксе.78

4.5.2. Надлежност и рок

Употребну дозволу решењем издаје орган који је надлежан за издава-
ње грађевинске дозволе, у року од 7дана од дана пријема налаза Комисије 
за технички преглед којим је утврђено да је објекат подобан за употребу.

78 Наведена документација је потребна за издавање употребне дозволе за објекте 
који су изграђени на територији града Новог Сада. Слично је у другим градовима и оп-
штинама у Србији. 
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4.5.3. Правни лекови

На решење које је донео орган јединице локалне самоуправе може се 
изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања. 

Против решења чији је доносилац министарство надлежно за по-
слове грађевинарства, односно надлежни орган аутономне покрајине, не 
може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред судом, 
у року од 30 дана од дана достављања. 

4.5.4. Упис у катастар непокретности 

Инвеститор је дужан да Служби за катастар непокретности под-
несе захтев да се подаци о употребној дозволи упишу у одговарајућу еви-
денцију непокретности.

4.6. Примена закона (нормативно и стварно) 

4.6.1. Нелегално изграђени објекти 

Министар за грађевинарство и урбанизам у Влади Републике Србије 
је недавно изјавио да у држави има око 1.300.000 нелегално изграђених 
објеката. Неки од њих су чак изграђени у подручјима посебне намене или 
на локацијама које су резервисане за важне инфраструктурне објекте. 

У јавности је шире прихваћено мишљење да је нелегална градња по-
следица претерано сложене и дуге процедуре. Аналитичари су утврдили 
да је 2012. године за прибављање грађевинске дозволе требало обавити 
формалности на 40 различитих места и да је поступак, у просеку, трајао 
204 радна дана. Међутим, чињеница је да је нелегална градња узрокована 
и ратним збивањима у региону југоисточне Европе деведесетих година XX 
века, а у новије време, тешким материјалним приликама у друштву, које 
су нарочито дошле до изражаја у периоду велике светске економске кризе.

У сваком случају, очигледно је да постоји значајна разлика између 
нормативног и стварног. Она утиче на правну сигурност грађана, као и 
на њихову кредитну способност, јер непокретности које нису уписане у 
одговарајуће регистре, не могу бити предмет хипотеке, односно, не могу 
представљати покриће за банкарске кредите. Осим тога, нелегално изгра-
ђени објекти имају и знанто мању вредност на тржишту некретнина.

4.6.2. Легализација објеката у Србији  

Протеклих година је било више покушаја да се изврши тзв. легализа-
ција, односно, да се за објекте изграђене или реконструисане без потребне 
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документације накнадно издају грађевинске и употребне дозволе, и да се 
они, потом, упишу у одговарајуће јавне регистре. Тај циљ је само делимич-
но реализован, мада су услови били рлативно повољни за већину грађана. 

О сложености овог проблема и о намери органа државне власти да 
га на одговарајући начин реше, сведочи и чињеница да је у Закону о пла-
нирању и изградњи читав један одељак био посвећен  легализацији обје-
ката79. Осим тога, Министарство грађевинарства и урбанизма Републике 
Србије је крајем 2012. године сачинило програм за легализацију објеката 
изграђених без грађевинске дозволе и одговарајуће документације. Иска-
зано је опредељење да се сви такви објекти упишу у катастар непокрет-
ности до краја 2014. године и да накнада за то не буде већа од 100 евра у 
динарској противвредности. Средином марта 2013. године, усвојен је За-
кон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним 
без грађевинске дозволе.80  

Уставни суд Србије је средином 2013. године прогласио неуставним 
одредбе Закона о планирању и изградњи које се односе на легализацију.81 
У образложењу је речено да институт легализације, сам по себи, није у 
супротности са Уставом, али да је неуставан начин на који је то питање 
уређено Законом.82

Народна скупштина Србије је крајем октобра 2013. године усвоји-
ла Закон о легализацији објеката.83 Законом су детаљно уређени услови 
и поступак легализације под којом се подразумева „накнадно издавање 
грађевинске и употребне дозволе за објекат, односно део објекта који је 
изграђен, односно реконструисан или дограђен без грађевинске дозволе, 
односно, који се користи без употребне дозволе”84. Ресорни министар је у 
складу са Законом донео Правилник о објектима за које се не може изда-
ти грађевинска дозвола, степену изграђености објекта и грађевинској и 
употребној дозволи у поступцима легализације објеката.85

Поступак за легализацију се покреће на приватни захтев, уз који тре-
ба приложити: 1. геодетски снимак; 2. пројекат изведеног објекта у три 

79 Чланови 185–200 Закона о планирању и изградњи.
80 Службени гласник РС, број 25/2013.
81 В.: Одлуку IУз-295/2009 од 7. јуна 2013. године. Одлука је објављена у Службеном 

гласнику РС број 50/2013. 
82 В.: http://www.ustavni.sud.rs/page/view/156-101745/pojedine-odredbe-zakona-o-plani-

ranju-i-izgradnji-nesaglasne-sa-ustavom (20. 12. 2013). 
83 Службени гласник РС, број 95/2013.
84 Чл. 4. Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним 

без грађевинске дозволе. 
85 Службени гласник РС, број 106/2013.
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примерка;86 3. доказ о праву коришћења, праву својине или закупу земљи-
шта, односно доказ о праву својине на објекту; 4. доказ о томе да су ре-
гулисани односи у вези са уређењем грађевинског земљишта и 5. доказ о 
уплати административне таксе. 

Ако уз захтев нису поднети сви докази, надлежни орган је дужан да у 
року од 30 дана обавести подносиоца захтева  о томе и да од њега затражи 
да допуни документацију у року који не може бити дужи од годину дана 
од дана ступања на снагу Закона о легализацији.87

Уколико надлежни орган (у Новом Саду: Градска управа за урбани-
зам и стамбене односе) на основу приложене документације утврди да 
постоји могућност легализације, обавестиће подносиоца захтева да у року 
од 30 дана треба да достави доказ о томе да је поднео захтев за регу-
лисање односа у вези са уређивањем грађевинског земљишта. Надлежни 
орган је дужан да донесе решење о издавању грађевинске дозволе у року 
од 15 дана од дана у ком му је достављен тражени доказ. Против наве-
дене одлуке се може изјавити жалба у року од 15 дана. Правноснажно 
решење представља основ за упис права својине на објекту у катастар 
непокретности.88

86 Законом је прописано да пројекат изведеног објекта који се израђује за накнадно 
прибављање грађевинске дозволе треба да садржи: 1. ситуационо решење; 2. постојеће ста-
ње са висинским котама грађевинске парцеле, положајем суседних катастарских парцела и 
објеката и називима околних улица; 3. нивелационо решење са приказом спољних димензи-
ја објеката; 4. технички извештај; 5. потпис и оверу одговорног пројектанта; 6. сагласност 
подносиоца захтева на пројекат изведеног објекта; 7. изглед објекта са приказаним висина-
ма венаца и највише тачке кровне конструкције; 8. Основу свих етажа у погодној размери; 
9. карактеристичне подужне и попречне пресеке кроз објекат у погодној сразмери; 10. по-
требне изгледе објеката у погодној размери; 11. спецификацију посебних физичких делова 
објекта (нумерација, намена, нето корисна површина сваког посебног дела објекта, назив 
етаже на којој се налази); 12. блок шему инсталација са начином прикључења на спољну 
мрежу и 13. изјаву о степену загађености и употребљивости објекта. (В.: чл. 13. Закона.)

87 В.: чл. 22. Закона о легализацији објеката. 
88 В.: чл. 27. Закона о легализацији објеката. 
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S u m m a r y

It is often publicly spoken of acquiring construction licenses. Citizens and business-
men usually complain about the unnecessarily complicated procedure, slowness of the ad-
ministration, etc.  Most, however, neglect the fact that there is also a need to protect the 
public interests by use of adequate legal rules. Such discrepancy is justified and under-
standable. An average citizen thinks about that problematic in a certain manner, when in 
position of a party in a process of acquiring a construction license, and in an entirely differ-
ent manner as a member of a broader society, wanting a regulated, well organized society, 
organized and healthy environment, etc. No matter how much simplified and shortened the 
procedure gets, it will, for some, always be repressive and redundant. The point is, actually, 
in establishing a unique equilibrium. On one side, the procedure should be shortened and 
simplified to a maximum extent, while on the other, a legal instrumentarium which would 
provide for adequate protection of the interests of the society, should be created. In other 
words, a right proportion in that should be found. More or less everyone agrees with that. 
However, the question is what the right proportion is and how to reach it?

A useful guideline in search for the aforementioned equilibrium could be the experi-
ence of other countries. It is true that legal rules cannot be the same for people living in 
various corners of the world, in different climate conditions, at different stages of social 
and economic development, etc. However, fine examples from the comparative law can 
sometimes serve as inspiration to those who are creating the national law. That is, to a 
lesser extent, related to the material law rules and to a much greater extent to those dealing 
with the procedure itself. This work has been written with intention to present normative 
solutions of three different legal systems, to a broader circle of readers. The authors have, 
in this regard, dealt with topics related to complexity and lasting of the procedures for ac-
quiring construction licenses.  Based on data presented in this article, readers will be able to 
comprehend foreign experience, and at the same time, create a clearer picture of their own 
law. Besides, one should note the fact that the comparative law approach provides for a 
mutual recognition and rapprochement (convergence) of legal traditions, i.e. legal cultures, 
and sometimes reveals trends which point to possible directions of development of legal 
regulative in regional boundaries, and on global plan. Since issuing of construction licenses 
is mainly regulated by local rules, and that in work of this kind (this article) it is not pos-
sible to present rules which are applied in every local community, in the remaining text, 
procedure for acquiring construction license in Hamburg (Germany), Portland (the State of 
Oregon, USA), and Novi Sad (Serbia), as representative cities is presented.
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89 The idea for the work was derived from a discussion on acquiring construction licenses 
which was led in a broader context at the VII Conference of the International Academic 
Association on Planning, Law, and Property Rights) in Portland, February 2013. The authors of 
this work are members of the aforementioned association.


