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ИЗВРШНИ ОДБОР МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ УРБАНИСТА 

Коментари и предлози на Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи 
 

Извршни одбор Секције урбаниста ИКС извршио је у периоду 10.01. до 17.09.2018. 
интернет консултације и преко свог представника учествовао на првој седници јавне 
расправе о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (према 
тексту са интернет стране Министарства грађeвинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
преузетог 10.01.2018.године). 

Поводом дискусије о предлогу Закона и формирању заједничког става за учешће у 
јавној расправи ИО СУ ИКС је усвојио сет коментара и предлога за корекције са циљем да 
их упути у формалну процедуру, које се претежно односе на чланове везане за просторно 
и урбанистичко планирање.   

Иако је на јавној расправи сугерисано да се шаљу конкретне сугестије и 
формулације чланова, сматрали смо да је упутно да дамо и стручан коментар објављеног 
материјала и утврдимо предлогe измене само оних чланова у око којих смо неспорно 
сагласни. 

У прилогу су коментари и предлози по члановима Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о планирању и изградњи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПШТЕ 
 

Пре дискусије о појединачним члановима неопходо је осврнути се на стандардно 
убрзану процедуру формирања и разматрања предлога Измена Закона о планирању и 
изградњи, без консултација са професионалним удружењима, асоцијацијама и коморама. 
Разумемо потребу да се ефикасно уклањају бирократске и формалне препреке у 
остваривању ефикасности система планирања и изградње у Републици, али сматрамо да 
би се она ефикасније постигла кроз колегијални дијалог пре него кроз (исхитрену) 
званичну процедуру. 

Такође, сматрамо штурим образложење предлагача Закона о разлозима и 
поводима за измену Закона. Осим општих теза да су измене неопходне због убрзања 
процедура за добијање дозвола и побољшање статуса Републике Србије на “Doing 
Bussins” листи Светске банке, и потребе да се после успешно унапређеног дела 
обједињене процедуре за добијање грађевинских дозвола Законом из 2014. године, сада 
уреде и остали делови система, нема података, анализа и статистике на коју се предлагач 
позива, а која оправдава конкретне предлоге измена појединих чланова важећег Закона. 

Са друге стране, ни овим предлогом измене не мења се систем планирања, 
установљен Законом 1995. године, а промене су поново парцијалне, у детаљу, са јасним 
циљeм скраћења процедура и повећања ефикасности. Изостаје суштинска, структурна 
промена у систему планирања и поред драстичних промена које су друштво и држава 
искусили од краја деведесетих година до данас, и потпуно измењених услова окружења, 
захтева и међународних стандарда. Само за пример, у систему планова не помињу се 
стратегије развоја ЈЛС нити се на било који начин стратешко планирање простора везује 
за документе утврђене другим Законима РС.   

У закључку, сматрамо да нису исцрпљене све могућности које пружа актуелни 
Закон, да би се постигли циљеви републичке и локалних управа. Са друге стране, ако већ 
желимо промену, можда је време да се размотри могућност измене традиционалних 
модела планирања. За постизање стварне ефикасности и одрживости планирања није 
довољно применити инстант, козметичке и истовремено мутирајуће промене у постојећем 
Закону о делатности од јавног интереса за Републику Србију. Ресурси, знање и 
расположење за овакву промену постоје, али је неопходна спремност управе да заједно 
са професијом и универзитетом,  системски и партнерски приступи таквој промени. 
Досадашња пракса показала је да парцијалне измене можда могу послужити 
краткорочним, партикуларним циљевима, али оне доносе више штете него користи 
укупном систему планирања у Србији.   

У наставку су у складу са захтевом предлагача изнети коментари на верзију Нацрта 
Измена Закона о планирању и изградњи достављеног Инжењерској комори Србије ,као и 
конкретни предлози за унапређење појединих чланова. 

 

Члан 13. 
„1.1. Плански документи 

У члану 11. после става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе: 
„Израда и доношење планских докумената су од јавног интереса за Републику 

Србију.“ 
 

Ова делатност је и данас од општег интереса. У важећем Закону је очување општег 
интереса обезбеђено кроз систем и хијерерхију планова, стручну контролу плана (у 
зависности од врсте плана, од нивоа државе до локалне самоуправе) и кроз усвајање од 
стране највишег управног тела, скупштине (републике, покрајине или општине, односно 
града). 



Било би добро да предлагач Измене Закона објасни шта је тачно циљ 
апострофирања планирања као јавног интереса? Претпоставља се да је разлог увођење 
лиценци за предузећа издавање за појединце од стране Републике односно Министарства. 

Наиме, и професија има захтеве за јаснијим формулисањем општег интереса, али и 
других аспеката планирања и прецизирање обавеза јавног сектора у том смислу. Тема би 
се могла озбиљније разматрати и усаглашени закључци унети у текст закона о на пример: 
ко и како дефинише јавни интерес у плановима, механизме контроле обезбеђења заштите 
јавног интереса, већег укључивања јавности у процесе и доношење одлука, финансирање 
претходних анализа и студија за потребе израде планова и посебно увођење праћења 
спровођења планова и континуалног планирања простора, уз планирање буџетских 
средстава за ове намене и тако даље. 
 

„... Плански документи се израђују за временски период од најмање 5, а највише 
25 година.“ 
 
Планови немају рок трајања. Плански циклуси у Србији су краћи од предложених, 

због честих измена Закона у којима се мењала структура, систем планова и тиме 
захтевале ревизију свих планова у ЈЛС. Ако је циљ дефинисања рока важности планских 
решења обезбеђење континуалног планирања (познатог у српском урбанизму од 
седамдесетих година прошлог века) оно се успоставља другим инструментима, напр: 

увођењем обавезе јавног сектора да прати спровођење планова и 
редовно ревидира просторне и урбанистичке планове на мин 5 година од 
усвајања, уколико због ванредних потреба не буде извршено пре истека тог 
рока. 

Такође, треба дефинисати на који начин управа прати спровођење 
планова и у програмском буџету планирати средства за ову активност. 

 
Члан 14. 

1.1. Плански документи 
            У члану 25. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„План генералне регулације је основни план регулације који се директно спроводи 
применом правила уређења и грађења на целом обухвату. Изузетно се може 
предвидети његово спровођење кроз израду плана детаљне регулације у случају 
када из објективних разлога није могуће на целом обухвату плана генералне 
регулације одредити регулацију, односно правила уређења и грађења.” 

        Законодавац инсистира да се у свим градовима и насељеним местима Србије само у 
изузетним случајевима раде ПДР-ови. Овај тренд постоји од увођења ПГР као основног 
оперативног планског документа у локалним самоуправама 2009. године, као и у важећем 
Закону. 

 Пракса је показала да је овакво очекивање нереално и неспроводиво. У Србији 
процес урбанизације градова није завршен, локалне и државна управа се боре са 
нелегалном градњом на целој територији, а професионални, финансијски и технички 
капицитет ЈЛС није довољан да се сви регулаторни и аналитички елементи формирају 
кроз један план. ПДР је основ за издавање ПРЕЦИЗНЕ локацијске информције - првог 
корака и услова за успешну обједињену процедуру. 

Сматрамо да основни план ЈЛС треба да остане план генералне 
регулације, са дистрибуцијом намена, јавних садржаја, мрежом објеката и површина 
друштвеног стандарда, техничке инфраструктуре, генералним правила изградње и 
уређења простора. За његово спровођење неопходно је да се на деловима територије 



где нема услова да се утврди кроз ПГР, брзо ради и доноси ПДР, са прецизним, 
детаљним условима и правилима грађења за ЈАВНЕ (укључујући аналитику) и 
остале површине. 

Да ли ће локална самоуправа доносити ПДР, на ком делу своје територије, не би 
требало да буде предмет Закона, већ потреба и одлуке сваке општине и града, у 
зависности  од конктерних услова локације, расположивих  ажурних топографских и 
геолошких подлога, података о имовинског стању, као и анализа терена и могућнсти ЈЛС 
да локације на адекватан начин опреми инфраструктуром. Треба такође поменути и 
приоритете локалних самоуправа и у том смислу формулисање приоритета у изради 
планова.   

Силом Закона се неће превазићи техничке и професионалне 
претпоставке регулације простора. 

Ако се око претходног сложимо, и када се већ Закон мења, прилика је да се 
размотри и унапреди део Закона и подзаконских аката којима је уређен садржај, начин 
израде, стручне контроле и спровођења ПГР, односно ПДР-а. 

 

Члан 15. 

У члану 26. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а) која гласи: 
„5а) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;“ 
У ставу 1. тачка 8) реч „обавезно“ брише се и мења се речју „ изузетно“. 
У ставу 1. тачка 10) мења се и гласи: 

„10) правила уређења и правила грађења за целокупни обухват плана;“ 

         Искуство спровођења ПГР у Београду, али и градовима Србије, показује да без 
ажурних подлога и прецизно планиране намене површина није могуће прецизно 
планирати потребе и аналитички утврдити површине и комплексе јавне намене. Примена 
ПГР напр. у Шапцу показала је такве мањкавости због којих је немогуће спровођење 
плана у центру града и која је један од разлога ревизије плана. Такође, анкета урађена 
2017. године за потребе израде прaктикума за квалитетно урбанистичко планирање у 
локалним управама у Србији показује сличне резултате. 

 

Члан 20 

11. Средства за израду планских докумената 

У члану 39. став 3. иза речи „урбаног развоја,“ додају се речи „архитектонска 
политика“. 

Цео оригинални став даје могућност држави да доноси различите документе, 
политике, стратегије и програме, а набрајање сваког појединачног облика није 
неопходно, чак је штетно јер се тако успоставља правило.  Шта се дешава ако решимо да 
је неопходан још неки документ? СМАРТ стратегија градова? Као у Холандији? Хоћемо ли 
опет да мењамо Закон? 

Намера је добра и циљ оправдан, али је форма неоправдана, јер формира 
правило. Оправдана је измена само ако је искључиво условљна примедбама из 
законодавства. 



Члан 26 

16а Рани јавни увид 

У члану 45а после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за 
израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних 
овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних 
овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског 
документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног 
увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева.“ 

Суштина раног јавног увида је јавна провера концепта урбнистичког решења, 
некад различитих сценарија, док је понекад за одлучивање неопходно прибавити неке 
или све услове. Некада то није неопходно. Систем постоји само га треба користити! 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ: 

Обим и садржај елабората за рани јавни увид дефинише се Одлуком о 
изради плана у зависности од основне теме и програмског задатка плана. 

 

Члан 31 

16.5а Главни урбаниста 

У члану 51а став 5. мења се и гласи: 

„Скупштина општине, односно града, односно Скупштина, ближе уређује положај, 
овлашћења, као и права и дужности главног урбанисте. Актом о унутрашњој 
организацији јединице локалне самоуправе може се предвидети оснивање 
канцеларије главног урбанисте, одредити делокруг ове канцеларије, као и уредити 
друга питања значајна за рад.“ 
 
Иницијатива је добра и има оправдање једино ако је потпора за измену закона о 

локалној самоуправи,  односно статуту јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 32 

После члана 51а додају се поднаслов и члан 51б који гласе: 

„16.5б Измене и допуне планских докумената 
 

Члан 51б 
„Измене и допуне планског документа обављају се по поступку за израду 

планског документа прописаног овим законом и прописима донетима на основу 
овог закона. 
У случају мањих измена и допуна планског документа , примењује се скраћени 

поступак измена и допуна.“ 

Површина обухвата измене плана не може бити критеријум за скраћење 
процедуре. О скраћеној или пуној процедури треба да одлучује комисија за планове кроз 
доношење предлога Одлуке о изради измене плана. Критеријуми могу бити дефинисани у 
Правилнику о садржини, изради итд.... или на основу правила добре праксе. 



Изменама и допунама Закона из 2011. године примењен је сличан принцип за 
израду концепта плана: за израду мање сложених планских докумената, као и за 
мање измене планског документа, на основу мишљења вршиоца стручне 
контроле, није обавезно спровођење поступка раног јавног увида, већ се 
израђује нацрт плана или нацрт измена и допуна плана, а поступак јавног 
увида траје 15 дана. 

Скраћени поступак био би врло добро решење у случају израде планске 
документације за изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања јавног 
интереса. 

чл.38 

„Урбанистички пројекат се може израдити за изградњу објеката јавне намене за 
потребе утврђивања јавног интереса, без измене планског документа“ 

Ово је дугогодишња жеља многих градских челника, и разлог за укидање Планова 
детаљне регулације, због дугог времена и скупе израде плана. 

Међутим, Законом о експрорпијацији (''Службени гласник РС'' бр. 53/95 , 23/01  - 
УС, ''Службени лист СРЈ'' бр. 16/01  - УС, ''Службени гласник РС'' бр. 20/09 , 55/13  - УС, 
106/16  - др. пропис) утврђен је начин и поступак спровођења експропријације. Јавни 
интерес за експропријацију непокретности утврђује се законом или одлуком Владе у 
складу са Законом о експрорпијацији.   

Чланом 20. Закона о експрорпијацији став 4. утврђено је: ''Јавни интерес за 
експропријацију може да се утврди ако је, у складу са законом, донет одговарајући 
плански акт, ако овим законом није друкчије одређено.'' 

Из свега наведеног проистиче да је предложено решење неприхватљиво 
с обзиром на чињеницу да је у супротности са основним Законом о планирању и 
изградњи, односно Законом о експрорпијацији, односно Уставом РС и основним 
начелима. 

 

Члан 57 

Члан 114. став 1. мења се и гласи: 

„Студијом оправданости одређује се нарочито просторна, еколошка, друштвена, 
финансијска, тржишна и економска оправданост инвестиције за изабрано решење, 
разрађено идејним пројектом, на основу које се доноси одлука о оправданости 
улагања, за пројекте који се финансирају средствима из буџета, без обзира на то 
да ли је инвеститор корисник буџетских средстава.” 

 

Није оправдано да се средствима из буџета финансирају студије оправданости за 
све или приватне инвестиције.   

Председник Извршног одбора 
Матичне секције урбаниста 

 
Тијана Аксентијевић Адамовић, дипл.инж.арх. 

 


