ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ
УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И
ВОДОВА
Члан 1.
У Закону о поступку уписа у катастар непокретности и водова
(„Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18), у члану 15. додаје се став 7, који
гласи:
„Изузетно, за непокретности на којима је право својине уписано на
основу правноснажног решења о експропријацији непокретности или на основу
правноснажног решења о административном преносу непокретности, није
дозвољен упис забележби из става 1. тач. 3), 5), 6) и 17) овог члана.”
Члан 2.
У члану 31. став 3. мења се и гласи:
„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, Служба ће одлучивати приоритетно о
упису који се врши на основу прописа којим се уређује експропријација, као и о
упису забележбе решења о извршењу донетог на основу уговора о хипотеци,
односно заложне изјаве, ако је претходно извршен упис у катастар
непокретности хипотеке на основу тог уговора, односно заложне изјаве, осим
ако постоје нерешени предмети уписа по правноснажним судским одлукама и
по захтевима који су претходили упису те хипотеке.”
Члан 3.
На захтев корисника експропријације из решења о експропријацији,
односно решења о административном преносу, забележбе из члана 1. овог
закона, уписане до дана ступања на снагу овог закона, бришу се даном ступања
на снагу овог закона са експроприсане непокретности и преносе на
непокретност која се даје у својину или сусвојину на име накнаде за
експроприсане непокретности, или на неку другу личну имовину одговарајуће
вредности.
Члан 4.
Започети поступци до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по
прописима по којима су започети.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97.
тачка 7. Устава Републике Србије, према којој Република Србија, између
осталог, уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих
облика својине.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се текст
Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник
РС”, бр. 41/18 и 95/18 – у даљем тексту: Закон) усклади са најновијим изменама
и допунама Закона о планирању и изградњи, у циљу бржег и ефикаснијег
провођења промена у катастру непокретности и водова на основу пројеката
парцелације и препарцелације израђених за потребе експропријације приликом
изградње линијских инфраструктурних објеката и инфраструктурних пројеката
од посебног значаја у области нискоградње, чиме ће се убрзати почетак
изградње и омогућити брже прибављање грађевинских дозвола за ове пројекте
од значаја за Републику Србију.
Све планиране измене не угрожавају уставна и људска права грађана
Републике Србије, а са друге стране стварају услове за ефикаснију реализацију
пројеката од значаја за Републику Србију.
Такође, за објекте за које је утврђен јавни интерес за експропријацију,
вођен и окончан поступак експропријације и донето решење постало
правноснажно, није дозвољен упис забележбе спора по било ком основу, јер то
директно утиче на извршење обавеза које је Република Србија преузела
потписивањем и потврђивањем међународних споразума, односно закључењем
уговора проистеклим из тих међународних споразума, а у којима је уговорна
страна.
Наиме, у већини тих уговора обавезана је српска страна да
непокретности преда без икаквих терета, а постојање забележбе спречава
извршење те обавезе, што може довести до захтева друге уговорне стране за
накнаду штете или примену неке друге санкције предвиђене уговором за
неизвршење обавезе једне уговорне стране.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
Чланом 1. Предлога закона, у члану 15. додаје се став 7. којим је
прописан изузетак код уписа забележбе.
Чланом 2. Предлога закона, мења се члан 31. став 3. Закона тако што се
прописује да ће се приоритетно одлучивати о упису који се врши на основу
прописа којим се уређује експропријација.
Чланом 3. Предлога закона, прописано је да на захтев корисника
експропријације, по решењу о експропријацији односно решењу о
административном преносу, забележбе из члана 1. овог закона, уписане до
дана ступања на снагу овог закона, бришу се даном ступања на снагу овог
закона.
Чланом 4. Предлога закона, прописана је примена закона.
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Чланом 5. Предлога закона, прописано је ступање на снагу овог закона.
IV.ФИНАНСИЈСКА
ЗАКОНА

СРЕДСТВА

ПОТРЕБНА

ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ

ОВОГ

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

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број
20/12 - пречишћен текст), с обзиром на то да је неопходна што хитнија примена
овог закона, као и поступака који су предвиђени овим законом. Такође, изменa и
допунa Закона ће битно допринети олакшавању постојећих процедура, што
доприноси бољем положају странака и позитивном ефектима на привреду.
VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ИЗМЕНE И ДОПУНE ЗАКОНА
НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Предлаже се ступање на снагу овог закона наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, како би се уграђене
измене и допуне, којима се побољшава текст Закона и превазилазе проблеми
из праксе, могле одмах применити у пракси. С обзиром на наведено, неопходнo
је ступање на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, као и што хитнија примена у пракси.
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VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДAБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Врсте забележби
Члан 15.
У катастар непокретности уписују се следеће забележбе:
1) забележба да је достављена исправа за упис по службеној дужности у
складу са чланом 23. овог закона, односно да је поднет захтев за упис у
катастар непокретности у складу са чланом 25. овог закона;
2) забележба да првостепена одлука није правноснажна, осим ако се ради
о одлуци у управној ствари која за предмет има забележбу спора;
3) забележба управног спора против другостепене одлуке о упису у
катастар непокретности, осим ако се ради о одлуци у управној ствари која за
предмет има забележбу спора;
4) забележба личних стања имаоца права;
5) забележба спора по тужби претходно уписаног носиоца права на
непокретности против тренутно уписаног носиоца права, ради брисања
уписаног права и успостављања претходног стања уписа, спора по тужби
трећег лица ради утврђења права својине услед одржаја, спора по тужби
повериоца ради побијања правних радњи дужника у складу са законом који
уређује облигационе односе, као и спора који је тужилац покренуо јер је на то
упућен од стране ванпарничног суда или другог надлежног органа, као и другог
поступка који се у односу на ту непокретност води пред судом или вршиоцем
јавних овлашћења, а који за исход може имати промену уписа права на
непокретности;
6) забележба одлуке о забрани отуђења и оптерећења непокретности;
7) забележба постојања уговора о доживотном издржавању;
8) забележба постојања брачног уговора;
9) забележба постојања уговора о концесији;
10) забележба покретања поступка експропријације;
11) забележба да је у току поступка комасације комисија утврдила промену
имаоца права на парцели;
12) забележба својства културног добра;
13) забележба правноснажне грађевинске дозволе;
14) забележба да је исправа по којој је извршен упису у катастар
достављена органу који је надлежан да по службеној дужности покрене
одговарајући поступак за њено поништавање, односно укидање, као и јавном
тужиоцу;
15) забележба постојања заложног права на покретној ствари, које је
регистровано у регистру за регистрацију заложних права на покретним
стварима и правима, а које може бити од утицаја на накнадна стицања права у
вези са непокретношћу у коју се иста уграђује, односно чији је припадак у
складу са законом који уређује хипотеку;
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16) забележба да је упис извршен на основу уговора овереног код суда
пре 1. септембра 2014. године;
17) остале забележбе прописане законом.
Забележбе из става 1. тач. 3) и 5) овог члана уписују се по захтеву странке,
а на основу тужбе поднете надлежном суду, односно на основу другог доказа
да је покренут поступак чија се забележба врши.
Забележба из става 1. тачка 11) овог члана уписује се по службеној
дужности на основу записника комисије за комасацију, која је дужна да исти
достави надлежној Служби у року од 24 часа од дана када је записнички
констатована промена имаоца права на парцели.
Забележба из става 1. тачка 14) овог члана уписује се по службеној
дужности у случају из члана 32. став 3. и члана 33. став 7. овог закона, а брише
се по службеној дужности ако орган из става 1. тачка 14) овог члана, односно
јавни тужилац у року од годину дана од уписа те забележбе не обавести
Службу да је покренут поступак за поништај исправе по којој је извршен упис у
катастар.
Забележба из става 1. тачка 16) овог члана уписује се по службеној
дужности, а брише се ако се достави потврда суда да је уговор на основу кога је
извршен упис оверен под одговарајућим бројем овере или ако се достави
одлука суда којом се утврђује право стечено предметним уговором или се на
други начин потврђује дејство предметног уговора.
Забележбе из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана уписују се и бришу из
катастра непокретности без доношења решења.
ИЗУЗЕТНО, ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈИМА ЈЕ ПРАВО СВОЈИНЕ
УПИСАНО НА ОСНОВУ ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЛИ НА ОСНОВУ ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНОСТИ, НИЈЕ ДОЗВОЉЕН
УПИС ЗАБЕЛЕЖБИ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 3), 5), 6) И 17) ОВОГ ЧЛАНА.
6. Редослед одлучивања
Редослед одлучивања о упису
Члан 31.
Ако је по службеној дужности достављено више исправа за упис, односно
ако је поднето више захтева за упис на истој непокретности, односно истом
уделу на непокретности, прво ће се спровести поступак по достави која је прва
извршена, односно по захтеву који је први примљен.
По коначности решења донетог у поступку по раније достављеној исправи,
односно захтеву, узимају се у поступак касније достављене исправе, односно
захтеви, по редоследу пријема.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, о упису забележбе решења о извршењу
донетог на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве Служба ће
одлучивати приоритетно, ако је претходно извршен упис у катастар
непокретности хипотеке на основу тог уговора, односно заложне изјаве, осим
ако постоје нерешени предмети уписа по правноснажним судским одлукама и
по захтевима који су претходили упису те хипотеке.
ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, СЛУЖБА ЋЕ ОДЛУЧИВАТИ
ПРИОРИТЕТНО О УПИСУ КОЈИ СЕ ВРШИ НА ОСНОВУ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ
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УРЕЂУЈЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА, КАО И О УПИСУ ЗАБЕЛЕЖБЕ РЕШЕЊА О
ИЗВРШЕЊУ ДОНЕТОГ НА ОСНОВУ УГОВОРА О ХИПОТЕЦИ, ОДНОСНО
ЗАЛОЖНЕ ИЗЈАВЕ, АКО ЈЕ ПРЕТХОДНО ИЗВРШЕН УПИС У КАТАСТАР
НЕПОКРЕТНОСТИ ХИПОТЕКЕ НА ОСНОВУ ТОГ УГОВОРА, ОДНОСНО
ЗАЛОЖНЕ ИЗЈАВЕ, ОСИМ АКО ПОСТОЈЕ НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ УПИСА ПО
ПРАВНОСНАЖНИМ СУДСКИМ ОДЛУКАМА И ПО ЗАХТЕВИМА КОЈИ СУ
ПРЕТХОДИЛИ УПИСУ ТЕ ХИПОТЕКЕ.
Када је достављено више исправа за упис по службеној дужности, односно
захтева за упис на истој непокретности, а посебним законом је прописана
хитност одређеног уписа, сви поступци који се воде по претходним доставама,
односно захтевима добијају статус хитности.
САМОСТАЛНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 3.
НА ЗАХТЕВ КОРИСНИКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ИЗ РЕШЕЊА О
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ, ОДНОСНО РЕШЕЊА О АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРЕНОСУ, ЗАБЕЛЕЖБЕ ИЗ ЧЛАНА 1. ОВОГ ЗАКОНА, УПИСАНЕ ДО ДАНА
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, БРИШУ СЕ ДАНОМ СТУПАЊА НА
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА СА ЕКСПРОПРИСАНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРЕНОСЕ
НА НЕПОКРЕТНОСТ КОЈА СЕ ДАЈЕ У СВОЈИНУ ИЛИ СУСВОЈИНУ НА ИМЕ
НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ, ИЛИ НА НЕКУ ДРУГУ
ЛИЧНУ ИМОВИНУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРЕДНОСТИ.
ЧЛАН 4.
ЗАПОЧЕТИ ПОСТУПЦИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА,
ОКОНЧАЋЕ СЕ ПО ПРОПИСИМА ПО КОЈИМА СУ ЗАПОЧЕТИ.
ЧЛАН 5.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
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VIII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
Сагласно одредби члана 6. став 2. Закона о министарствима („Службени
гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17) Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре надлежно је, између осталог, за
обављање послова државне управе у области железничког и друмског
саобраћаја, који се односе на реализацију пројеката изградње саобраћајне
инфраструктуре и инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области
нискоградње.
У изради текста овог закона, извршена је анализа проблема у пракси због дуготрајног поступка решавања имовинскоправних односа, приликом
планирања и реализације пројеката губи се време на решавање ових питања,
без могућности извођења радова на деловима деонице на којој су ови односи
решени.
Како су пројекти изградње линијских инфраструктурних објеката (путеви
и пруге) од изузетног значаја за све грађане Републике Србије, потребно је да
се овај проблем реши на ефикасан начин.
Пројекти који представљају линијске инфраструктурне објекте, граде се у
дужинама од неколико десетина километара и на неколико хиљада
катастарских парцела. Ради убрзања изградње ових објеката, неопходне су
допуна члана 15. и измена одредбе члана 31. став 3. Закона о поступку уписа у
катастар непокретности и водова како би се забранио упис забележби из члана
15. став 1. тач. 3), 5), 6) и 17) Закона и омогућило брже прибављање
грађевинске дозволе и започињање радова на деловима на којима је завршен
поступак експропријације, односно решени имовинскоправни односи, а где није
завршена експропријација и процедуре у катастрима, исте би се решавале
паралелно са извођењем радова.
Наведена решења ће утицати на ефективније планирање, уштеду
финансијских средства, бржу реализацију пројеката и смањиће се износ који
држава плаћа на име пенала за неповлачење финансијских средстава из
кредита за време решавања имовинскоправних односа, што ће допринети
вишеструким уштедама у буџету Републике Србије и ефикаснијем планирању
висине и трошења буџетских средстава за реализацију предметних објеката.
1. Одређење проблема које овај закон треба да реши
Кључни проблеми које овај закон треба да реши су:
1.

да отклони недостатак који је уочен у досадашњој примени Закона о
поступку уписа у катастар непокретности и водова;

2.

да омогући бржу и ефикаснију изградњу линијских инфраструктурних
објеката на начин да се имовинскоправни односи за изградњу ових
објеката реше до издавања употребне дозволе;

3.

паралелно решавање имовинскоправних односа и извођење радова на
деловима објекта на којима су ови односи решени;

4.

ефикаснија реализација пројеката од значаја за Републику Србију.
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2. Циљеви који се доношењем овог закона постижу
Циљеви законодавне активности на изради савременог правног оквира
за упис у катастар непокретности су:
подстицање градње уз поштовања принципа правне сигурности;
обезбеђивање квалитетних услуга јавног сектора;
привлачење домаћих и страних инвеститора;
повећање запослености;
ефикаснија изградња линијских инфраструктурних објеката.
Општи и посебни циљеви усклађени су са важећим документима јавних
политика и важећим правним оквиром, као и са приоритетним циљевима Владе,
будући да је један од приоритетних циљева реализација инфраструктурних
пројеката, чија је реализација предложеним изменама олакшана.
1.
2.
3.
4.
5.

3. Друге могућности за решавање проблема
У току анализе разматране су следеће могућности:
1. status quo - немењање важећег Закона,
2. доношење Закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у
катастар непокретности и водова којим би се извршила корекција
уоченог проблема.
Није могуће решавање поменутог проблема на другачији начин, имајући
у виду да се ради о материји која се прописује законом.
Током анализе појединачних решења у Предлогу закона, разматрана су
у два корака:
- у првом је разматрана потреба за изменама и допунама важећег
закона;
- у другом, ако су измене и допуне биле неопходне, разматране су
релевантне опције и утврђивала се најпожељнија опција са аспекта утврђених
критеријума и приступило се изменама и допунама мањег обима имплементирању нових решења у постојећу структуру.
4. Зашто је доношење овог закона најбоље за решавање проблема
Доношењем овог закона решава се проблем који се појавио у пракси, а
који се односи на реализацију и ефикаснију изградњу линијских
инфраструктурних објеката.
Имајући у виду да је као услов за издавање грађевинске дозволе
неопходно решавање имовинскоправних односа, које обухвата решавање у
службама за катастар непокретности по пројектима парцелације и
препарцелације и након тога експропријација до доношења коначног решења о
експропријацији, изменама и допунама закона ће се уштедети на времену
неопходном за завршетак ових процеса.
Код линијских инфраструктурних објеката, ови процеси могу трајати од
шест месеци до неколико година.
Предложеним законским решењима, овај процес ће се одвијати
паралелно са изградњом објекта и до прибављања употребне дозволе моћи ће
да се реше имовинскоправни односи и обједине катастарске парцеле у једну,
на којој је изграђен објекат.
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5. На кога ће и како утицати предложена решења у овом закону
Предложена решења ће имати непосредан ефекат на:
- инвеститоре;
- привредна друштва;
- предузетнике;
- низ других заинтересованих лица.
6. Трошкови које ће примена овог закона изазвати код грађана и
привреде, малих и средњих предузећа
Трошкови целокупног поступка ће остати исти, пројекти ће се ефикасније
спроводити, јер ће се различите фазе пројекта паралелно спроводити, а
уштеда финансијских средстава је омогућена кроз коришћење средстава за
изградњу, која су остајала неискоришћена за време решавања
имовинскоправних односа.
7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове
Основне користи предложеног начина регулисања овог питања су:
смањење трошкова због паралелног вођења процедура;
уштеда времена потребног за добијање дозвола;
ефикаснији рад државних органа;
смањење цене изграђених објеката.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је за
период од 2019. до 2021. године, планирало отпочињање реализације
инфраструктурних пројекта од значаја за Републику Србију чија је вредност
процењена на око пет милијарди евра, и то:
1) у путној инфраструктури:
(1) изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега;
(2) изградња „Моравског коридора” деоница Појате – Прељина;
(3) изградња аутопута Београд – Сарајево;
(4) изградња „Фрушкогорског коридора” деоница Нови Сад –
Рума;
(5) изградња саобраћајнице Рума – Шабац (аутопут) и Шабац –
Лозница (брза саобраћајница);
(6) изградња аутопута Ниш – Мердаре;
(7) обилазница око Београда;
(8) Крагујевац-Баточина;
2) у железничкој инфраструктури:
(1) изградња брзе пруге Београд – Будимпешта;
(2) реконструкција пруге Јајинци-Мала Крсна;
(3) реконструкција пруге Ниш – Димитровград;
(4) реконструкција пруге Ниш – Брестовац.
1.
2.
3.
4.

Сви ови пројекти односе се на линијске инфраструктурне објекте, који се
граде у дужинама од неколико десетина километара и на неколико хиљада
катастарских парцела, због чега је потребно изменити и допунити Закон о
поступку уписа у катастар непокретности и водова и ускладити га са Законом о
планирању и изградњи, ради бржег прибављања грађевинске дозволе.
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8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на
тржишту и тржишну конкуренцију
Очекује се велики број домаћих и страних привредних субјеката који ће
бити формирани ради реализације наведених пројеката.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје
ставове о Нацрту закона
Узимајући у обзир да је измена малог обима, јавна расправа није
спроведена за поменуту измену и допуну.
Приликом израде Нацрта закона размотрене су све могућности утицаја
предметних измена и исте су инкорпорисане у текст Нацрта закона, уз
свеобухватно сагледавање његовог побољшања и ефикасније примене
предложених решења Нацрта закона.
10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења
овог закона
Проблем који је идентификован у пракси, а чије се решавање предлаже
изменама и допунама Закона је ефикаснија изградња линијских
инфраструктурних објеката.
У процесу изградње линијских инфраструктурних објеката много
времена одузима решавање имовинскоправних односа пре издавања
грађевинске дозволе и из тих разлога долази до кашњења у реализацији
радова.
Основни разлог због којег се предлаже увођење предметне измене и
допуне је брже прибављање грађевинске дозволе за целокупан пројекат и
отпочињање радова на деловима где су завршени поступци експропријације, а
тамо где није завршена експропријација и процедура у катастрима, исте би се
решавале паралелно са извођењем радова.
Циљ је да се, створи законски оквир за адекватно решавање проблема у
пракси када се ради о пројектима који су од великог интереса за Републику
Србију и чија је изградња неопходна ради даљег унапређења инфраструктуре и
бољег повезивања грађана на територији целе државе.

11
ИЗЈАВА
О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О
ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА СА
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Oвлашћени предлагач прописа – Влада
Обрађивач – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
2. Назив прописа
Предлог закона о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар
непокретности и водова
Draft Law on Amendments to the Law on Registration Procedure in Real
Estate Cadastre and Plans
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума
о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум):
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну
садржину прописа,
Нема
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и
Прелазног споразума,
Нема
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума
и Прелазног споразума,
Нема
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума,
Нема
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније,
Нема.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
Нема
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима,
Нема
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,
Нема
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г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
Нема
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније,
Нема.
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
Не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је
потребно обезбедити усклађеност.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености
У изради oвог закона нису учествовали консултанти.

