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Садржај
Увод
Законски оквир: Закон о планирању и изградњи и Правилник о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања

Обавезе и улога инвеститора објекта јавне намене, односно управљача објекта јавне намене
Обавезе и улога органа јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази обухват
урбанистичког пројекта
Алгоритам („КОРАК ПО КОРАК“) поступка израде и потврђивања урбанистичког пројекта који се
израђује за изградњу објекта јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса
Питања и одговори
Закључак

Закон о планирању и изградњи

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)

Члан 2.
22а) објекти јавне намене су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у
јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе
државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне
намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти
образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни
терминали, поште и други објекти);
У складу са чланом 20. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, „Службени лист СРЈ”,
бр. 16/2001 - одлука СУС и „Службени гласник РС”, бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 аутентично тумачење), Влада Републике Србије може утврдити јавни интерес за експропријацију ако је
експропријација непокретности неопходна за изградњу објеката у области: образовања, здравства,
социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске и комуналне
инфраструктуре, објеката за потребе државних органа и органа територијалне аутономије и локалне
самоуправе, објеката за потребе одбране земље, као и за изградњу станова којима се решавају
стамбене потребе социјално угрожених лица.

Закон о планирању и изградњи

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)

20. Урбанистичко-технички документи
20.1. Урбанистички пројекат
(Члан 60. – 63а)

Члан 60. – врсте Урбанистичких пројеката (у даљем тексту: УП), закључак Комисије за планове о
могућности израде УП-а за уједначавање венаца или слемена објеката у блоку

Члан 61. – подлога за израду УП-а, компатибилност намена
Члан 62. – ко може да израђује УП и ко руководи израдом УП-а
Члан 63. – потврђивање, јавна презентација, стручна контрола, подношење приговора, објављивање УП-а
Члан 63а – потврђивање од стране министарства надлежног за послове урбанизма, односно органа
аутономне покрајине надлежног за послове урбанизма

Закон о планирању и изградњи

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)

20. Урбанистичко-технички документи
20.1. Урбанистички пројекат
(Члан 60. – 63а)
Члан 60. (став 2.)
Урбанистички пројекат се може израдити и за изградњу објеката јавне намене за потребе
утврђивања јавног интереса, без измене планског документа, изузев за утврђивање јавног интереса за
пројекте у заштићеним подручјима.
Члан 63. (став 2.)
У случају када се урбанистички пројекат израђује за објекат јавне намене за потребе
утврђивања јавног интереса, надлежни орган за потврђивање урбанистичког пројекта ОБАВЕЗНО
ОБАВЕШТАВА све власнике, односно кориснике непокретности у обухвату урбанистичког пројекта,
односно власнике, односно кориснике непокретности у непосредном суседству, као и имаоце јавних
овлашћења О ИЗРАДИ урбанистичког пројекта и ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ.

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („ Службени гласник РС”, бр. 32/2019)
2. Садржина урбанистичко-техничких докумената
а) Урбанистички пројекат
(Члан 76. – 77.)
Члан 77. (став 5) – Урбанистички пројекат садржи изјаву одговорног урбанисте да је урбанистички
пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и
да је израђен у складу са важећим планским документима.

V. НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА И
УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА
2. Начин и поступак израде урбанистичко-техничких докумената
а) Урбанистички пројекат
(Члан 85. – 95.)

Обавезе и улога инвеститора објекта јавне намене, односно управљача
објекта јавне намене
Члан 86. Правилника
Урбанистички пројекат који се израђује за изградњу објекта јавне намене за потребе
утврђивања јавног интереса, ради се на захтев инвеститора објекта јавне намене, односно управљача
објекта јавне намене. Према ЗПИ, члан 2. став 1. тачка 21) инвеститор јесте лице за чије потребе се
гради објекат и на чије име гласи грађевинска дозвола.
О изради урбанистичког пројекта из става 1. овог члана, инвеститор објекта јавне намене,
односно управљач објекта јавне намене, ОБАВЕШТАВА орган јединице локалне самоуправе на чијој
територији се налази обухват урбанистичког пројекта, о приступању изради овог урбанистичког
пројекта.
У случају када се ради о објекту јавне намене за чију изградњу грађевинску дозволу издаје
министарство надлежно за послове грађевинарства, односно надлежни орган аутономне покрајине,
инвеститор објекта јавне намене, односно управљач објекта јавне намене ОБАВЕШТАВА и надлежно
министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине о приступању изради овог урбанистичког
пројекта.

Обавезе и улога органа јединице локалне самоуправе на чијој територији
се налази обухват урбанистичког пројекта
Члан 87. Правилника
По пријему ОБАВЕШТЕЊА из члана 86. овог правилника, орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове урбанизма ПРИБАВЉА АДРЕСНЕ ПОДАТКЕ о носиоцима права на непокретностима
у обухвату урбанистичког пројекта, односно у непосредном суседству.
Адресни подаци носиоца права на непокретностима из става 1. овог члана прибављају се
увидом у јавну књигу о непокретностима и правима на њима, адресном регистру и увидом у друге
релевантне изворе о пребивалиштима лица.
Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма у сарадњи са
инвеститором објекта јавне намене, односно управљачем објекта јавне намене и израђивачем
урбанистичког пројекта доставља у писаном облику ОБАВЕШТЕЊЕ о изради урбанистичког пројекта
носиоцима права на непокретностима на основу прикупљених адресних података из става 2. овог члана.

Обавезе и улога органа јединице локалне самоуправе на чијој територији
се налази обухват урбанистичког пројекта
Члан 93. Правилника
У случају када се урбанистички пројекат израђује за објекат јавне намене за потребе
утврђивања јавног интереса, орган јединице локалне самоуправе за послове урбанизма ПОЈЕДИНАЧНО
ОБАВЕШТАВА носиоце права на непокретностима у обухвату урбанистичког пројекта, односно у
непосредном суседству, као и имаоце јавних овлашћења о јавној презентацији.
Уз обавештење из става 1. овог члана прилаже се КОПИЈА ЈАВНОГ ПОЗИВА за презентацију
урбанистичког пројекта из члана 92. овог правилника.
ОБАВЕШТЕЊЕ се доставља даном објављивања јавног позива, односно СЕДАМ ДАНА пре дана
одређеног за почетак јавне презентације, у средствима јавног информисања, односно у локалном
дневном листу, на званичној огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и на званичној
интернет страници органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове урбанизма.

Поступак израде и потврђивања урбанистичког пројекта који се израђује за изградњу објекта јавне
намене за потребе утврђивања јавног интереса

Члан 90. Правилника
По пријему захтева из члана 89. ст. 1. и 2. овог правилника, орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма, без одлагања,
врши проверу испуњености формалних услова урбанистичког пројекта.
Провера испуњености формалних услова подразумева проверу да ли
је:
1) садржина текстуалног и графичког дела урбанистичког пројекта у складу
са садржином прописаном Законом и прописима донетим на основу
закона;
2) урбанистички пројекат урађен на одговарајућој подлози у складу са
Законом и прописима донетим на основу Закона;
3) за потребе израде урбанистичког пројекта извршено прибављање услова
ималаца јавних овлашћења (из планског документа или додатни услови);
4) извршена овера текстуалног и графичког дела урбанистичког пројекта.
У случају да су испуњени услови прописани Законом и прописима
донетим на основу Закона, орган јединице локалне самоуправе надлежан за
послове урбанизма, упућује урбанистички пројекат на јавну презентацију.
У случају да нису испуњени формални услови, орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове урбанизма, обавештава подносиоца захтева
о томе уз таксативно навођење недостатака које је потребно отклонити, у
предвиђеном року.

Поступак израде и потврђивања урбанистичког пројекта који се израђује за изградњу објекта јавне
намене за потребе утврђивања јавног интереса

Члан 92. Правилника
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта садржи:
1) назив органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове
урбанизма, који врши оглашавање;
2) назив урбанистичког пројекта, назив стручног обрађивача урбанистичког
пројекта и назив подносиоца захтева;
3) позив свим заинтересованим лицима да изврше увид у урбанистички
пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и
сугестије надлежном органу који је огласио јавну презентацију;
4) име и презиме и контакт подаци овлашћеног лица од стране надлежног
органа који врши оглашавање за давање обавештења о јавној
презентацији;
5) датум, време и место одржавања јавне презентације;
6) трајање јавне презентације;
7) интернет адресу на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат;
8) друге податке значајне за јавну презентацију.

У случају када се ради о урбанистичком пројекту за изградњу објекта
за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства, односно надлежни орган аутономне покрајине, поред назива
органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове урбанизма, наводи
се и назив министарства надлежног за послове урбанизма, односно надлежног
органа аутономне покрајине.

Члан 95. Правилника
Обавештење о обављеној јавној презентацији урбанистичког пројекта
садржи:
1) назив пројекта и назив инвеститора, односно подносиоца захтева за
потврђивање;
2) податке о јавном позиву за презентацију (време и место оглашавања);
3) име и презиме овлашћеног лица за давање обавештења о јавној
презентацији;
4) датум, време и место одржавања јавне презентације;

5) трајање јавне презентације;
6) списак примедби и сугестија поднетих у току презентације;
7) друге податке значајне за јавну презентацију.

Поступак израде и потврђивања урбанистичког пројекта који се израђује за изградњу објекта јавне
намене за потребе утврђивања јавног интереса

Питања, коментари, предлози...

Закључак
Нови инструмент у области урбанизма и експропријације.

Користи се у специфичним/посебним ситуацијама, а не као универзално решење!!!

Није замена за План детаљне регулације!!!

Потребно доследно спровођење прописане процедуре!!!
(инвеститор/управљач, надлежни органи, израђивач)

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Регионални центар Пожаревац
Веће матичне секције ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА

Хвала на пажњи!

Децембар 2020. године

