ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА И ПОСЕБНИМ ПОСТУПЦИМА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА ВОДИ”
Члан 1.
У Закону о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима
експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта
„Београд на води” („Службени гласник РС”, бр. 34/15 и 103/15), у члану 6. речи:
„пет година” замењују се речима: „седам година”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Правни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 58.
став 2. и 97. тачка 7. Устава Републике Србије, којим је предвиђено да право
својине може бити одузето или ограничено само у јавном интересу утврђеном
на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне као и да
Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и
заштиту свих облика својине.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлог за доношење овог закона је потреба да се продужи рок за
подношење предлога за експропријацију са пет на седам година из разлога што
до сада није завршен поступак експропријације непокретности које се налазе у
оквиру Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља
града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”,
а предвиђене су за експропријацију.
Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број
29/20) проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије од 15.
марта 2020. године.
Имајући у виду отежане услове рада органа у чијој је надлежности
предузимање радњи и вођење поступака предвиђених овим законом, а услед
избијања пандемије вируса COVID 19 и увођења ванредног стања није било
услова за измену члана 6. Закона о утврђивању јавног интереса и посебним
поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације
пројекта „Београд на води”, којим је прописан рок за подношење предлога за
експропријацију до 14. априла 2020. године.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
У члану 1. Предлога закона врши се измена члана 6. Закона о
утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и
издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води”
(„Службени гласник РС”, бр. 34/15 и 103/15) тако што се рок за подношење
предлога за експропријацију продужава са пет на седам година.
Члан 2. Предлога закона уређује ступање на снагу овог закона.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из
буџета.
V. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” будући да за то постоје
нарочито оправдани разлози који се огледају у неопходности наставка
спровођења поступака експропријације непокретности које се налазе у оквиру
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Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града
Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”, а
предвиђене су за експропријацију.
VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈА СЕ МЕЊА

Члан 6.
Предлог за експропријацију подноси се најкасније у року од пет година
СЕДАМ ГОДИНА од дана ступања на снагу овог закона.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа – Влада
Обрађивач – Министарство финансија
2. Назив прописа
Предлог закона о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним
поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради
реализације пројекта „Београд на води”
3. Усклађеност прописа са 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):
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа,
Не постоје релевантне одредбе Споразума
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума,
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума,
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума,
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније,
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права ЕУ и оцене усклађености
са њима,
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и оцене усклађености са њима,
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима,
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније ,
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права ЕУ са којима је потребно обезбедити усклађеност, треба
образложити ту чињеницу. У овом случају није потребно попуњавати
Табелу усклађености прописа.
Не постоје прописи Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност.
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6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски
језик?
НЕ
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
НЕ
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености
НЕ

