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УПРАВ НО-ПРАВ НИ АСПЕК ТИ УРЕ ЂЕ ЊА  
ПРО СТО РА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ – ПО СТУ ПАК  

ИЗ ДА ВА ЊА ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ДО ЗВО ЛЕ1

Сажетак:Јед на од основ них ка рак те ри сти ка нор ми управ ног пра ва 
је сте њи хо ва мно го број ност. По ред оп штег де ла управ ног пра ва (прав них 
пра ви ла ко ја ва же за све ор га не упра ве и за све прав не си ту а ци је у ко ји ма 
по сту па ју сви ор га ни упра ве), ва жан део прав ног си сте ма сва ке др жа ве, 
па и Ре пу бли ке Ср би је, је су прав не нор ме по себ ног де ла управ ног пра ва, ко-
ји ма се ре гу ли шу раз ли чи те обла сти дру штве ног жи во та, као и над ле-
жност по је ди них ор га на упра ве у тим обла сти ма. Прав но уре ђе ње про сто-
ра је јед на од нај ва жни јих обла сти дру штве ног жи во та ко ји ма мо дер не 
др жа ве по све ћу ју по себ ну па жњу. У прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је ова 
област је јед на од нај ва жни јих у ко ји ма се по ја вљу ју нор ме по себ ног де ла 
управ ног пра ва. Од свих пи та ња ко ја се уре ђу ју овим нор ма ма, три пи та ња 
су на ро чи то ва жна: по сту пак из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле, по сту пак 
оза ко ње ња (ле га ли за ци је) обје ка та и по сту пак кон вер зи је гра ђе вин ског зе-
мљи шта. Сва три по ступ ка пред ста вља ју по себ не управ не по ступ ке.

Кључнеречи:оп шти део управ ног пра ва, управ но пра во – по себ ни део, 
прав но уре ђе ње про сто ра, гра ђе вин ска до зво ла, оза ко ње ње, кон вер зи ја.

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Основ не ка рак те ри сти ке нор ми управ ног пра ва у прав ној књи жев но сти 
су њи хо ва мно го бр ој ност и не ко ди фи ко ва ност. „Ово обе леж је из во ра управ-
ног пра ва нам го во ри о то ме да по сто ји из у зет но ве ли ки број нор ми ко је 
спа да ју у ову гра ну пра ва. Сма тра се да ви ше од две тре ћи не свих нор ми 

1 Рад је ре зул тат ра да на про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“.
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прав ног си сте ма спа да у управ но пра во. Оне су са др жа не у ве ли ком бро ју 
раз ли чи тих ма те ри јал них про пи са ко ји ма се уре ђу ју од но си у по је ди ним 
обла сти ма дру штве ног жи во та. Оне се, на рав но, не про у ча ва ју све у окви ру 
оп штег де ла управ ног пра ва, већ оне чи не са др жи ну управ ног пра ва у по-
је ди ним по себ ним обла сти ма.“2 Ве о ма ва жна област дру штве ног жи во та 
у са вре ме ним др жа ва ма, ко ја је сто га ре гу ли са на по себ ним управ но-прав ним 
нор ма ма, је област ур ба ни зма и прав ног уре ђе ња про сто ра. На рав но, и ов де 
до ла зи до из ра жа ја још јед на ка рак те ри сти ка из во ра управ ног пра ва – њи-
хо ва па р ци јал ност.3 На и ме, ре гу ла ти ва ко ја де фи ни ше прав ни ре жим ове 
обла сти дру штве ног жи во та – ур ба ни зма и уре ђе ња про сто ра у Ре пу бли ци 
Ср би ји са др жа на је у ве ли ком бро ју прав них ака та, ка ко за ко на та ко и под-
за кон ских ака та. У ра ду на гла сак ће би ти ста вљен на би тан сег мент прав ног 
ре жи ма уре ђе ња про сто ра код нас, а то је по сту пак из да ва ња гра ђе вин ске 
до зво ле. По ред овог по ступ ка, прав ни ре жим уре ђе ња про сто ра у Ре пу бли ци 
Ср би ји ре гу ли шу још два за ко на, и то: по сту пак оза ко ње ња (ле га ли за ци је) 
обје ка та4 и по сту пак ко ји уре ђу је прав ни ре жим тран сфор ма ци је пра ва ко ри-
шће ња на гра ђе вин ском зе мљи шту, у пра во сво ји не на гра ђе вин ском зе мљи-
шту, уз ис пла ту на кна де (тзв. кон вер зи ја)5. Сва ки од ових по сту па ка пред-
ста вља, за пра во, је дан од по себ них управ них по сту па ка.6 На уч ни зна чај 
ана ли зи ра ња ових по сту па ка огле да се у чи ње ни ци да пи та ње уре ђе ње про-
сто ра, као ва жног при род ног и дру штве ног ре сур са, не ма са мо прав ни зна-
чај, већ и по ли тич ки, еко ном ски, кул ту ро ло шки и вој но-стра те шки зна чај.

ГРА ЂЕ ВИН СКА ДО ЗВО ЛА – ОР ГА НИ И ПО СТУ ПАК

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи7 де фи ни са ни су ор га ни над ле жни за 
из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле, као и сам по сту пак из да ва ња гра ђе вин ске 

2 Дра ган Мил ков: Управ но пра во I – увод на и ор га ни за ци о на пи та ња, Но ви Сад 2010, 49.
3 Д. Мил ков: нав.де ло, 50.
4 За кон о оза ко ње њу, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 96/2015.
5 За кон о пре тва ра њу пра ва ко ри шће ња у пра во сво ји не на гра ђе вин ском зе мљи шту 

уз на кна ду, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 64/2015.
6 О од но су оп штег управ ног по ступ ка и по себ них управ них по сту па ка ви ше у: Дра-

ган Мил ков, Рат ко Ра до ше вић: „Не ке но ви не у За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку – Управ-
но по сту па ње“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2016, 733-752; Д. Мил-
ков: „По во дом На цр та За ко на о оп штем управ ном по ступ ку – ко рак на пред или де сет у 
стра ну“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2013, 85-99; Зо ран Лон чар: 
„По себ ни управ ни по ступ ци“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 4/2016, 
1231-1249; З. Лон чар: „Од лу чи ва ње у управ ном по ступ ку“, Збор ник ра до ва прав ног фа кул-
те та у Но вом Са ду,б1/2015, 179-195.

7 „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – ис пр., 64/2010 – од лу ка УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – од лу ка УС, 50/2013 – од лу ка УС, 98/2013 – од лу ка УС, 132/2014 и 145/2014.
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до зво ле. Већ смо ис та кли да је по сту пак из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле по-
се бан управ ни по сту пак, на ко ји се од но си од ред ба чла на 3. став 2. За ко на 
о оп штем управ ном по ступ ку („По је ди на пи та ња управ ног по ступ ка мо гу 
по себ ним за ко ном да се уре де са мо ако је то у по је ди ним управ ним обла-
сти ма нео п ход но, ако је то у са гла сно сти са основ ним на че ли ма од ре ђе ним 
овим за ко ном и не сма њу је ни во за шти те пра ва и прав них ин те ре са стра на-
ка за јем че них овим за ко ном.“).8 Ка да го во ри мо о ор га ну над ле жном за из-
да ва ње гра ђе вин ске до зво ле, тре ба ис та ћи да је над ле жност по де ље на из ме-
ђу ор га на упра ве на ни воу ре пу бли ке, ау то ном не по кра ји не, али и ор га на 
упра ве је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (оп шти на, гра до ва и гра да Бе о гра да). 
За ко ном о пла ни ра њу и из град њи над ле жност у по ступ ку из да ва ња гра ђе-
вин ске до зво ле пре вас ход но је по ве ре на ми ни стар ству чи ји ре сор об у хва-
та ју по сло ви гра ђе ви нар ства.9 

Члан 133. За ко на о пла ни ра њу и из град њи про пи су је да се гра ђе вин ска 
до зво ла од стра не над ле жног ми ни стар ства из да је се за из град њу обје ка та, 
а за тим из ри чи то на бра ја вр сте обје ка та за ко је се гра ђе вин ска до зво ла мо же 
из да ти. Уоп ште но ре че но, ра ди се о објек ти ма од по себ ног зна ча ја, као што 
су ви со ке бра не и аку му ла ци је, ; ну кле ар ни објек ти и дру гих објек ти у ко-
ји ма се про из во ди ну кле ар но го ри во, објек ти за скла ди ште ње ра ди о ак тив них 
от пад них ма те ри ја, објек ти у ко ји ма се вр ши пре ра да наф те и га са, објек ти 
ко ји слу же за про из вод њу би о ди зе ла, за тим објек ти хе миј ске ин ду стри је, 
цр не и обо је не ме та лур ги је, ко жар ске и кр знар ске ин ду стри је, про из вод ње 
це лу ло зе и па пи ра. По ред то га, гра ђе вин ска до зво ла од стра не над ле жног 
ми ни стар ства се из да је и за из град њу ста ди о на за 10.000 и ви ше гле да ла ца, 
обје ка та ви си не 50 и ви ше ме та ра, си ло са ка па ци те та пре ко 10.000 м³, обје-
ка та ка зне но-по прав них уста но ва, обје ка та за слу жбе не по тре бе ди пло мат-
ско-кон зу лар них пред став ни шта ва стра них др жа ва, од но сно кан це ла ри ја 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји, уко ли ко је то про пи са но 
би ла те рал ним спо ра зу мом, као и стам бе них ком плек са ви ше по ро дич ног 
ста но ва ња ка да је ин ве сти тор Ре пу бли ка Ср би ја; тер мо е лек тра на и дру гих 
обје ка та за про из вод њу елек трич не енер ги је, ме ђу ре ги о нал них и ре ги о нал-
них обје ка та во до снаб де ва ња и ка на ли за ци је, ре гу ла ци о них ра до ва за за-
шти ту од ве ли ких во да град ских под руч ја и ру рал них по вр ши на, обје ка та 
у гра ни ца ма не по крет них кул тур них до ба ра упи са них у Ли сту свет ске кул-
тур не и при род не ба шти не, обје ка та у за шти ће ној око ли ни лу ка, и дру го.

По ред то га, ор га ни упра ве ау то ном не по кра ји не, као по ве ре не управ-
не по сло ве, из да ју гра ђе вин ске до зво ле за из град њу на ве де них обје ка та у 

8 За кон о оп штем управ ном по ступ ку, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 18/2016.
9 Сход но За ко ну о ми ни стар стви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/2014, 14/2015, 

54/2015, 96/2015 – др. за кон и 62/2017), по сло ви гра ђе ви нар ства у де ло кру гу су Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2018



слу ча је ви ма ка да се гра ђе ње обје ка та у це ли ни вр ши на те ри то ри ји ау то-
ном не по кра ји не. Над ле жни ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве из да ју 
гра ђе вин ске до зво ле за из град њу обје ка та за ко је ни су над ле жни ни Ре пу-
бли ка Ср би ја, ни ти ау то ном на по кра ји на, од но сно оних обје ка та за ко ји 
ни су од ре ђе ни у чла ну 133. овог за ко на.

Гра ђе вин ска до зво ла се из да је на осно ву под не тог зах те ва ин ве сти то ра. 
Ду жност је ин ве сти то ра да уз овај зах тев над ле жном ор га ну при ло жи про-
је кат за гра ђе вин ску до зво лу, за тим до каз о од го ва ра ју ћем пра ву на зе мљи-
шту или објек ту, као и све оне до ка зе ко је про пи су ју под за кон ски ак ти ко ји 
уре ђу ју са др жи ну гра ђе вин ске до зво ле и на чин ње ног из да ва ња. Из вод из 
про јек та за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле, ко ји се при ла же уз зах тев, мо ра 
пот пи са ти глав ни про јек тант, и ове ри ти пе ча том лич не ли цен це. Под „од-
го ва ра ју ћим пра вом на зе мљи шту“, за ко но да вац под ра зу ме ва не ко ли ко раз-
ли чи тих ствар них пра ва и то на при мер: пра во сво ји не, за тим пра во за ку па 
на гра ђе вин ском зе мљи шту у јав ној сво ји ни, али и не ка дру га пра ва. У слу-
ча ју да се зах тев под но си ра ди до би ја ња гра ђе вин ске до зво ле за тзв. ли ниј-
ске ин фра струк тур не објек те, чла ном 69. овог за ко на на бро ја ни су до ка зи 
ко ји ма се од го ва ра ју ће пра во мо же до ка зи ва ти, из ме ђу остлих то су: ре ше ње 
о екс про при ја ци ји ко је је сте кло свој ство прав но сна жно сти или ко нач но сти, 
уго вор о пра ву слу жбе но сти за кљу чен у скла ду са овим за ко ном, уго вор о 
за ку пу на зе мљи шту у при ват ној сво ји ни, и дру ги. Ва жно је на гла си ти да у 
слу ча ју из град ње ко му нал не ин фра струк ту ре у ре гу ла ци ји по сто је ће са о-
бра ћај ни це, сход но фак тич ком ста њу на те ре ну, ни је нео п ход но до ста ви ти 
до каз о од го ва ра ју ћем пра ву на зе мљи шту, од но сно објек ту. Са дру ге стра-
не, ка да се ра до ви из во де на гра ђе вин ском зе мљи шту или објек ту ко ји је у 
вла сни штву ве ћег бро ја ли ца, го ре по ме ну ти до каз о пра ву пред ста вља и 
са гла сност вла сни ка, ко ја је ове ре на на за ко ном про пи сан на чин. Ка да се 
ра ди о над зи ђи ва њу објек та, као до каз о пра ву се при ла же уго вор ко ји је 
за кљу чен у скла ду са по себ ним за ко ном. С тим у ве зи, ва жно је на по ме ну ти 
по сто ја ње од ре ђе них спе ци фич но сти у слу ча ју из град ње или из во ђе ња ра-
до ва на из град њи обје ка та у функ ци ји слу жбе них по тре ба ди пло мат ско-кон-
зу лар них пред став ни шта ва ино стра них др жа ва, од но сно за слу жбе не по-
тре бе пред став ни шта ва раз ли чи тих ме ђу на род них ор га ни за ци ја у Ре пу бли-
ци Ср би ји. На и ме, ка да је то ме ђу на род ним би ла те рал ним спо ра зу мом 
пред ви ђе но, у слу ча ју ре ци про ци те та са кон крет ном стра ном др жа вом, 
ин ве сти тор не ће има ти оба ве зу да пла ти до при но се за уре ђи ва ње гра ђе вин-
ског зе мљи шта. По твр ду о по сто ја њу ре ци про ци те та из да је Ми ни стар ство 
спољ них по сло ва. У слу ча ју из град ње ене р гет ских обје ка та, пре са мог из-
да ва ња гра ђе вин ске до зво ле, оба ве за је ин ве сти то ра да до би је од над ле жног 
ор га на и при ло жи ене р гет ску до зво лу, ко ја мо ра би ти у скла ду са по себ ним 
за ко ном. Та ко ђе, ка да зах тев за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле пред ви ђа 
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при кљу че ње објек та на ко му нал ну или дру гу ин фра струк ту ру, ио а ко она 
ни је из ве де на у тре нут ку из да ва ња ло ка циј ских усло ва, по треб но је уз зах-
тев, при ло жи ти по се бан уго вор ко ји је за кљу чен из ме ђу ин ве сти то ра и над-
ле жног има о ца јав них овла шће ња. Овај уго вор по сво јој при ро ди тре ба да 
бу де та кав да оба ве зу је уго вор не стра не да до за јед нич ки утвр ђе ног крај њег 
ро ка за окон ча ње ра до ва на објек ту за ко ји се тра жи гра ђе вин ска до зво ла, 
из вр ше из град њу ком плет не ин фра струк ту ре ко ја је по треб на ра ди при кљу-
че ња објек та. На кон што при ми зах тев за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле, 
над ле жни ор ган има ду жност да про ве ри до ста вље ну до ку мен та ци ју. У 
слу ча ју ис пу ње но сти свих за ко ном про пи са них усло ва, из да је се ре ше ње о 
гра ђе вин ској до зво ли.

Пре ма чла ну 136. За ко на о пла ни ра њу и из град њи, ово ре ше ње са др жи 
по дат ке ко ји се ти чу: ин ве сти то ра, објек та на ко је се од но си ре ше ње о гра-
ђе њу, уз на во ђе ње по да та ка о га ба ри ту, спрат но сти, укуп ној по вр ши ни и 
пред ра чун ској вред но сти објек та, ка та стар ске пар це ле на ко јој се на ла зи 
обје кат ко ји се гра ди, објек ту ко ји се укла ња или ре кон стру и ше ра ди гра ђе-
ња, ро ку ва же ња гра ђе вин ске до зво ле и ро ку за вр шет ка гра ђе ња, при ло ге у 
об ли ку до ку мен та ци је на осно ву ко је се ре ше ње о гра ђе њу из да је.

Бит но је уо чи ти да је рок за до но ше ње ре ше ња о из да ва њу гра ђе вин ске 
до зво ле ре корд но кра так, јер из но си пет рад них да на од да на ка да је зах тев 
под нет. Да би ре ше ње о из да ва њу гра ђе вин ске до зво ле би ло пот пу но, нео п-
ход но је да са др жи све за ко ном про пи са не де ло ве, и то ло ка циј ске усло ве, 
из нос до при но са, из вод из про јек та и про је кат за гра ђе вин ску до зво лу. Ре-
ше ње о из да ва њу гра ђе вин ске до зво ле мо гу ће је по би ја ти ре дов ним прав ним 
сред ством, од но сно за ко ном је до зво ље на жал ба, за ко ју је про пи сан осмо-
днев ни рок, ко ји по чи ње те ћи на ред ног да на од да на до ста вља ња пр во сте-
пе ног ре ше ња. Ме ђу тим, уко ли ко се ра ди о ре ше њи до не том од стра не над-
ле жног ми ни ста р ства, од но сно над ле жног ор га на ау то ном не по кра ји не, 
жал бу ни је мо гу ће из ја ви ти, јер ни је до звол ље на, већ се мо же од мах ту жбом 
по кре ну ти управ ни спор. Ва жно је на гла си ти да се јед но ре ше ње о гра ђе-
вин ској до зво ли из да је за је дан обје кат, од но сно за део објек та, уко ли ко он 
фак тич ки ег зи сти ра као це ли на, у тех нич ком и функ ци о нал ном сми слу, при 
че му је прав ни основ за из во ђе ње при прем них ра до ва на објек ту гра ђе вин-
ска до зво ла. 

За кон о пла ни ра њу и из град њи про пи су је оба ве зу над ле жног ор га на да 
ре ше ње о гра ђе вин ској до зво ли оба ве зно до ста ви и ин спек ци ји над ле жној 
за над зор над из град њом обје ка та. Уко ли ко ре ше ња до но си ми ни стар ство 
или над ле жни ор ган ау то ном не по кра ји не, ре ше ње се, у свр ху ин фор ми са ња, 
мо ра до ста ви ти оној је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве на чи јој се те ри то ри ји 
вр ши гра ђе ње објек та. По ред то га, до ста вља ње ре ше ња о гра ђе вин ској 
до зво ли вр ши се и има о ци ма јав них овла шће ња (пред у зе ћи ма, од но сно 
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ор га ни за ци ја ма), уко ли ко су они над ле жни за утвр ђи ва ње про јек ти них усло-
ва, као и за при кљу че ње обје ка та на ин фра струк тур ни си стем, у ци љу оба-
ве шта ва ња. Тре ну так гра ђе ња мо же да на сту пи он да ка да ре ше ње о гра ђе-
вин ској до зво ли стек не свој ство прав но сна жно сти и на кон што се из вр ши 
при ја ва ра до ва. Ме ђу тим, и са мо ко нач но ре ше ње о гра ђе вин ског до зво ли 
мо же би ти основ ко ји ин ве сти то ру омо гу ћа ва да при сту пи, под усло вом да 
је ин ве сти тор из вр шио при ја ву ра до ва, с тим да ин ве сти тор сам сно си ри зик 
та квог по ступ ка. Уко ли ко је стран ка ту жбом от по че ла управ ни спор, а што 
за по сле ди цу мо же има ти нео т по чи ња ње ра до ва на гра ђе њу објек та, до сти-
ца ња прав но сна жно сти ту жбом оспо ре ног ре ше ња, ин ве сти тор је овла шћен 
да тра жи на кна ду ште те, али и из гу бље ну до бит у скла ду са по зи тив ним 
про пи си ма, уко ли ко суд у управ ном спо ру утвр ди да је под не та ту жба не-
осно ва на.

ДРУ ГО СТЕ ПЕ НИ ПО СТУ ПАК ИЗ ДА ВА ЊА  
ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ДО ЗВО ЛЕ

Од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи про пи са на је и над ле жност 
за од лу чи ва ње у дру гом сте пе ну (по жал би) у по ступ ку из да ва ња гра ђе вин-
ске до зво ле. О осно ва но сти жал бе про тив ре ше ња о гра ђе вин ској до зво ли, 
ко је је до нео ор ган упра ве је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као и про тив пр-
во сте пе ног ре ше ња о одо бре њу из во ђе ња ра до ва истог ор га на, од лу чу је 
Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. Ау то ном ној 
по кра ји ни за ко ном је по ве ре но пра во да ре ша ва о жал ба ма из ја вље ним на 
пр во сте пе на ре ше ња о гра ђе вин ској до зво ли је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
у слу ча ју гра ђе ња обје ка та на те ри то ри ји ау то ном не по кра ји не, као и на пр-
во сте пе на ре ше ња о одо бре њу из во ђе ња ра до ва на те ри то ри ји ау то ном не 
по кра ји не. Ко нач но, Гра ду Бе о гра ду је по ве ре но од лу чи ва ње по жал ба ма 
из ја вље ним на пр во сте пе на ре ше ња о гра ђе вин ској до зво ли до не та за из вр-
ше ње гра ђе вин ских ра до ва на објек ти ма до 800 м² бру то раз ви је не гра ђе-
вин ске по вр ши не, али и на пр во сте пе на ре ше ња о одо бре њу из во ђе ња ра до-
ва ко ји се из во де на те ри то ри ји гра да Бе о гра да.10 

10 Ов де се, за пра во, ра ди о пра ву Гра да Бе о гра да да од лу чу је о жал ба ма на ре ше ња о 
гра ђе вин ској до зво ли ко је до но се ор га ни град ских оп шти на. На и ме, у Бе о гра ду је над ле-
жност за из да ва ње гра ђе вин ских до зво ла по де ље на из ме ђу Гра да и град ских оп шти на. 
Пре ма чла ну 10. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 14/2004), 
Град „из да је одо бре ње за из град њу обје ка та пре ко 800 м2 бру то по вр ши не“, док град ска 
оп шти на „до но си ре ше ње у пр вом сте пе ну за из град њу и ре кон струк ци ју обје ка та до 800 
м2 бру то по вр ши не“ (члан 12. Ста ту та гра да Бе о гра да). Прак тич но, ре ше ње из Ста ту та гра-
да Бе о гра да пре сли ка ло се у За кон о пла ни ра њу и из град њи.
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ВРЕ МЕН СКО ВА ЖЕ ЊЕ ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ДО ЗВО ЛЕ

Ана ли зом од ре да ба За ко на о пла ни ра њу и из град њи не дво сми сле но се 
мо же за кљу чи ти да гра ђе ње – под усло ви ма ко ји су утвр ђе ни прав ним про-
пи си ма – ни је са мо пра во, већ и оба ве за ин ве сти то ра ко ме је из да та гра ђе-
вин ска до зво ла. Сто га је ло гич но за кон ско ре ше ње по ко ме ће до ћи до пре-
стан ка ва же ња гра ђе вин ске до зво ле уко ли ко се у ро ку о две го ди не од прав-
но сна жно сти ре ше ња о из да ва њу гра ђе вин ске до зво ле, не за поч не гра ђе њее 
објек та. Над ле жност за до но ше ње ре ше ња ко јим се утвр ђу је пре ста нак ва-
же ња гра ђе вин ске до зво ле по ве ре на је упра во ор га ну ко ји је из дао гра ђе вин-
ску до зво лу. Пре ста нак ва же ња гра ђе вин ске до зво ле за кон је ве зао за си ту-
а ци ју ка да се по про те ку ро ка од пет го ди на од прав но сна жно сти ре ше ња о 
из да ва њу гра ђе вин ске до зво ле, не из да упо треб на до зво ла. Ме ђу тим, опи-
са но за кон ско пра ви ло не ће ва жи ти за објек те и по ро дич не згра де уко ли ко 
их ин ве сти тор гра ди у ци љу ре ша ва ња соп стве них стам бе них по тре ба. Овла-
шће ње над ле жног ор га на је да, по во дом зах те ва ин ве сти то ра, до не се ре ше-
ње ко је пред ста вља одо бре ње да прав но сна жна гра ђе вин ска до зво ла две 
го ди не од ра ни је про пи са ног ро ка, оста је на прав ној сна зи. У том слу ча ју 
оба ве за је ин ве сти то ра да прет ход но до ка же да је кон крет ни обје кат за вр шен 
пре ко 80%. Исто овла шће ње ор га на по сто ји и у слу ча ју ка да се у то ку по-
ступ ка уста но ви да је кон крет ни обје кат под кро вом, да је спољ на сто ла ри-
ја по ста вље на и да су из вр ше ни ра до ви на уну тра шњим ин ста ла ци ја ма у 
по гле ду раз во да ко ји ма се омо гу ћа ва при кљу че ње објек та на екс тер ну мре-
жу ин фра струк ту ре. У слу ча ју да ис тек не рок ва же ња гра ђе вин ске до зво ле, 
ин ве сти тор има оба ве зу пла ћа ња на кна де у из но су ко ји је иден ти чан из но-
су по ре за на имо ви ну, схо до за ко ну ко ји уре ђу је пла ћа ње те по ре ске оба ве-
зе. Ова оба ве зу ин ве сти тор упла ћу је на ра чун По ре ске упра ве, а об ве за тра-
је до из да ва ња но ве гра ђе вин ске до зво ле за ту ло ка ци ју. Чи ње ни ца да је 
гра ђе вин ска до зво ла пре ста ла да ва жи утвр ђу је се ре ше њем ор га на над ле-
жног за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле. На кон на сту па ња прав но сна жно сти 
ре ше ња о пре стан ку ва же ња гра ђе вин ске до зво ле вр ши се ње го во до ста вља-
ње над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра ве, за ви сно од те ри то-
ри је на ко јој се на ла зи пред мет ни обје кат. 

НА РО ЧИ ТИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ ГРА ЂЕ ЊА, ОД НО СНО ИЗ ВО ЂЕ ЊА  
РА ДО ВА БЕЗ ПРИ БА ВЉА ЊА ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ДО ЗВО ЛЕ

За кон о пла ни ра њу и из град њи пред ви ђа и из у зет ке од уста но вље ног 
пра ви ла да се гра ђе њу мо же при сту пи ти тек по прав но сна жно сти ре ше ња 
о из да ва њу гра ђе вин ске до зво ле. Ово је про пи са но из раз ло га по сто ја ња 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2018



си ту а ци ја у ко ји ма јав ни ин те рес на ла же гра ђе ње, од но сно из во ђе ње ра до ва 
без прет ход но при ба вље не гра ђе вин ске до зво ле. Ра ди се о сле де ћим си ту а-
ци ја ма: а) ка да се обје кат гра ди не по сред но пред или у то ку еле мен тар не 
не по го де, или због от кла ња ња штет них по сле ди ца не по го да, не по сред но 
по сле на сту па ња по сле ди ца; б) ка да је до шло до ха ва ри је на енер гет ским 
објек ти ма или те ле ко му ни ка ци о ним си сте ми ма; и в) у слу ча ју рат ног ста ња 
или не по сред не рат не опа сно сти. Уко ли ко до ђе до ха ва ри је на енер гет ским 
објек ти ма и те ле ко му ни ка ци о ним си сте ми ма, вла сник објек та, од но сно си-
сте ма има ду жност да о на ста лој ха ва ри ји што пре оба ве сти над ле жног 
гра ђе вин ског ин спек то ра. Обје кат ко ји је из гра ђен у јед ној од на ве де них 
си ту а ци ја мо же оста ти као стал ни, уко ли ко се ис пу ни је дан услов, а то је да 
у ро ку од го ди не да на од да на пре стан ка опа сно сти ко је су про у зро ко ва ле 
ње го во гра ђе ње, од но сно из во ђе ње ра до ва, ин ве сти тор до би је гра ђе вин ску 
до зво лу. Уко ли ко овај услов не ис пу ни, ин ве сти тор има ду жност да укло ни 
обје кат у ро ку ко ји од ре ди гра ђе вин ски ин спек тор, а ко ји у сва ком слу ча ју 
мо же тра ја ти нај ду же 30 да на.

ПРИ ВРЕ МЕ НА ГРА ЂЕ ВИН СКА ДО ЗВО ЛА

Од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи ре гу ли сан је и ин сти тут 
при вре ме не гра ђе вин ске до зво ле. До из да ва ња ња ова ко вог управ ног ак та 
до ла зи у слу ча ју из град ње: фа бри ке бе то на, ас фалт не ба зе, се па ра ци је агре-
га та, са мо сто је ћих, ан ке ри са них ме те о ро ло шких ана мо ме тар ских сту бо ва, 
сту бо ва за дру ге на ме не, при вре ме них са о бра ћај ни ца и при кљу ча ка, при-
кљу ча ка на ко му нал ну мре жу за гра ђе ње или екс пло а та ци ју обје ка та, као и 
за из во ђе ње ис тра жних ра до ва на ло ка ци ји, ра ди утвр ђи ва ња усло ва за из-
ра ду про јек та за из во ђе ње и из ме шта ње по сто је ћих ин ста ла ци ја. Про це ду ра 
из да ва ња при вре ме не гра ђе вин ске до зво ле иден тич на је про це ду ри ко ја се 
при ме њу ју и за из да ва ње кла сич не гра ђе вин ске до зво ле. По ред из град ње 
обје ка та, до из да ва ња при вре ме не гра ђе вин ске до зво ле мо же до ћи и у слу-
ча ју пред у зи ма ња ра до ва на про из вод ним објек ти ма или објек ти ма у функ-
ци ји про из вод них обје ка та, уз услов да је за те објек те већ ра ни је под нет 
зах тев за ле га ли за ци ју, све са ци љем да се обје кат до ве де у функ ци о нал но 
ста ње, да се на ста ви или об но ви про из вод ња. Го ре на ве де ни за кон про пи су-
је и ду жност ин ве сти то ра да на кон окоп нча ња свих ра до ва у де лу ин ве сти-
ци о ног одр жа ва ња, адап та ци је, ре кон струк ци је или пак са на ци је, до ста ви 
технчки опис и по пис из ве де них ра до ва, и то ор га ну над ле жном за по сло ве 
ле га ли за ци је, уз до ста вља ње идеј ног про јек та, тј. про јек та за из во ђе ње, у 
скла ду са вр стом ра до ва ко ји се из ве де ни. У слу ча ју да се ра ди о ра до ви ма 
на од го ва ра ју ћем објек ту, за из да ва ње при вре ме не гра ђе вин ске до зво ле је 
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бит но да је ин ве сти тор у ли сту Ка та стра не по крет но сти упи сан као вла сник 
упра во оног гра ђе вин ског зе мљи шта на ко ме је до шло до гра ђе ња објек та. 
У за ви сно сти од то га о ко јој се вр сти обје ка та или ра до ва ра ди у кон крет ном 
слу ча ју, ре ше ње о из да ва њу при вре ме не гра ђе вин ске до зво ле тре ба до не ти 
за уна пред пре ци зно утвр ђен пе ри од вре ме на у ко ме се гра ђе вин ски обје кат 
мо же да ко ри сти, од но сно у ко ме мо гу да се из во де од ре ђе ни гра ђе вин ски 
ра до ви, али тај пе ри од мо же да тра је нај ду же три го ди не, по чев од да на ка да 
је до не та при вре ме на гра ђе вин ска до зво ла. Ка да ин ве сти тор про пу сти да 
из вр ши укла ња ње при вре ме ног објек та у озна че ном ро ку, ор ган ко ји је до нео 
ре ше ње о из да ва њу при вре ме не гра ђе вин ске до зво ле, по слу жбе ној ду жно-
сти, до ста вља зах тев за укла ња ње објек та над ле жном гра ђе вин ском ин спек-
то ру. У слу ча ју под но ше ња жал бе про тив ре ше ња гра ђе вин ског ин спек то ра 
за кон не пред ви ђа ње но су спен зив но деј ство, од но сно жал ба не за др жа ва 
из вр ше ње ре ше ња о укла ња њу објек та. Од овог пра ви ла ипак по сто ји је дан 
из у зе так, и то у слу ча ју ка да ин ве сти тор под не се по се бан зах тев, у ком слу-
ча ју мо ће до ћи до про ду же ња ре ше ња о при вре ме ној гра ђе вин ској до зво ли– 
али са мо је дан пут за вре ме по ступ ка – и то за три го ди не. По ис те ку на овај 
на чин про ду же ног ро ка, за кон ска пра ви ла ко ја се од но се на укла ња ње при-
вре ме ног објек та по но во мо гу да се при ме њу ју.

ЗА КЉУ ЧАК

По сту пак из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле, по сту пак оза ко ње ња и по сту-
пак кон вер зи је пред ста вља ју по себ не управ не по ступ ке. Нај ши ре по сма тра но, 
сва ки од ових по сту па ка са став ни је део прав ног ре жи ма уре ђе ња про сто ра 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Уре ђе ње про сто ра има не са мо прав ни, већ ге не рал но, 
и дру штве ни зна чај. Из тог раз ло га је пра вил на и до след на при ме на прав них 
про пи са ве за них за ову област од по себ ног зна ча ја. Ва жно је уо чи ти да су 
ва же ћи прав ни про пи си ко ји ре гу ли шу област уре ђе ња про сто ра у Ре пу бли-
ци Ср би ји но ви јег да ту ма, што за по сле ди цу има то да се управ на и суд ска 
прак са у овој обла сти ни су до кра ја ис кри ста ли са ле. Ипак, то не зна чи да 
управ на или суд ска прак са не по сто ји. Пре су дом Управ ног су да 21У. 
31467/2010 од 07. де цем бра 2011. го ди не утвр ђе но је да „кон вер зи ја пра ва 
ко ри шће ња у пра во сво ји не на не из гра ђе ном и из гра ђе ном гра ђе вин ском 
зе мљи шту у др жав ној сво ји ни упи са ном у ко рист град ских оп шти на, не 
вр ши се у ко рист град ских оп шти на већ у ко рист гра да у чи јем су са ста ву 
те град ске оп шти не.“11 По ред то га Управ ни суд је ту ма че њем од ред бе чла на 
48. став 3. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ко ја се ти че прав ног ка рак те ра 

11 Управ ни суд – Бил тен суд ске прак се бр. 6, Бе о град 2016, 222.
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за пи сни ка о про це ни мо гућ но сти и усло ва за из да ва ње одо бре ња за из град-
њу и упо треб ну до зво лу за кљу чио да „за пи сник о про це ни усло ва и мо гућ-
но сти из да ва ња одо бре ња за из град њу и упо треб ну до зво лу за објек те из-
гра ђе не, од но сно ре кон стру и са не без гра ђе вин ске до зво ле, не пред ста вља 
управ ни акт про тив ко га је за шти та обез бе ђе на у управ ном спо ру“ (Пре су-
да Управ ног су да 9 Увп. 1149/2010 (2008) од 29. апри ла 2010. го ди не).12 Због 
све га на ве де ног, за оче ки ва ти је да ће за јед нич ко оп ти мал но де ло ва ње ква-
ли тет ног за ко но дав ства и управ не и суд ске прак се до ве сти до та квог ни воа 
уре ђе но сти про сто ра ко ја је у слу жби еко ном ског и укуп ног дру штве ног 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. А то зна чи, у крај њем, на ко рист гра ђа на и при-
вред них су бје ка та. 

12 Управ ни суд – Бил тен суд ске прак се, 138.
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The Ad mi ni stra ti ve Law Aspects of Physi cal Plan ning in  
theRepublicofSerbia–BuildingPermitIssuingProcedure

Ab stract: One of the fun da men tal cha rac te ri stics of the ad mi ni stra ti ve law 
norms is its mul ti pli city. Along si de the Ge ne ral Part of the Ad mi ni stra ti ve Law 
(le gal norms applying to the ad mi ni stra ti ve bo di es in clu ding le gal si tu a ti ons when 
all the ad mi ni stra ti ve bo di es act), an im por tant part of le gal or der of every co un try, 
thus of the Re pu blic of Ser bia as well, are the norms fal ling wit hin spe cial part of 
the Ad mi ni stra ti ve law, re gu la ting dif fe rent are as of so cial li fe, as well as the 
com pe ten ces of the cer tain ad mi ni stra ti ve bo di es in tho se are as. Le gal re gu la tion 
of physi cal plan ning is among the most im por tant are as of so cial li fe and it draws 
par ti cu lar at ten tion of the mo dern sta tes. In le gal or der of the Re pu blic of Ser bia, 
this area is one of the most cru cial when it co mes to the spe cial part of ad mi ni stra-
ti ve law norms ap pe ran ce. Out of all the is su es re gu la ted by the se norms, the re 
are three ex cep ti o nally im por tant: bu il ding per mit is su ing pro ce du re, le ga li za tion 
pro ce du re and the pro ce du re of bu il ding land con ver sion. Each re pre sents a spe-
cial ad mi ni stra ti ve pro ce du re.

Keywords: Ge ne ral part of the Ad mi ni stra ti ve Law, Ad mi ni stra ti ve law-spe-
cial part, le gal spa ce re gu la tion, bu il ding per mits, le ga li za tion, con ver sion. 
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