
ЗАКОН 

О ДОПУНАМА 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”, број 34/15), у члану 15. додају се ст. 
3 – 11, који гласе: 

„Поверава се граду Београду издавање грађевинских дозвола за 
изградњу објеката и јавних површина у обухвату планског документа, осим за 
објекте из члана 133. Закона 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 и 145/14 – у даљем тексту: Закон о планирању и изградњи). 

Пре издавања грађевинске дозволе за објекте високоградње преко бруто 
грађевинске површине 30.000 м2 у обухвату планског документа, по захтеву 
инвеститора може се издати и решење о посебној грађевинској дозволи за 
извођење припремних радова.  

Припремни радови, у смислу овог закона, јесу: рушење постојећих 
објеката на парцели, измештање постојеће инфраструктуре на парцели, 
рашчишћавање терена на парцели, обезбеђење простора за допрему и 
смештај грађевинског материјала и опреме, грађење и постављање објеката и 
инсталација привременог карактера за потребе извођења радова (постављање 
градилишне ограде, контејнера и сл.), земљани радови, радови којима се 
обезбеђује сигурност суседних објеката, сигурност и стабилност терена 
(шипови, дијафрагме, потпорни зидови и сл.), постављање и извођење 
испитних шипова, сондирање терена у сврху геотехничких испитивања и други 
истражни радови. 

Уз захтев за издавање решења из става 4. овог члана, прилажу се 
локацијски услови, доказ о одговарајућем праву на објекту или грађевинском 
земљишту и пројекат за извођење припремних радова. 

Пројекат за извођење припремних радова из става 6. овог члана, 
израђује се у складу са подзаконским актом о садржини, начину и поступку 
израде техничке документације. Пројекат за извођење припремних радова 
подлеже техничкој контроли. 

Решење из става 4. овог члана доноси орган надлежан за издавање 
грађевинске дозволе, у року од осам дана од дана подношења уредне 
документације. 

Против решења из става 4. овог члана може се изјавити жалба у року од 
осам дана од дана достављања, а ако је решење издало министарство 
надлежно за послове грађевинарства, може се тужбом покренути управни спор. 

До привођења земљишта урбанистичкој намени у складу са планским 
документом, за изградњу привремених објеката различите намене који су у 
функцији пројекта, по захтеву инвеститора, може се издати привремена 
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грађевинска дозвола, у складу са чланом 147. Закона о планирању и изградњи, 
у делу који се односи на услове и поступак издавања привремене грађевинске 
дозволе. Уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе из овог 
става, као доказ о одговрајућем праву инвеститор може доставити и сагласност 
власника земљишта.  

До привођења земљишта урбанистичкој намени у складу са планским 
документом, може се, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, 
по захтеву инвеститора, одобрити реконструција, адаптација и санација 
постојећег објекта, укључујући објекте комуналне и друге инфраструктуре.” 

Члан 2. 

После члана 15. додају се чл. 15а и 15б, који гласе:  

„Члан 15а 

За изградњу објеката високоградње преко бруто грађевинске површине 
30.000 м2 у обухвату планског документа, могу се, због сложености објекта и 
технологије извођења радова, по захтеву инвеститора, издати грађевинске 
дозволе за две одвојене фазе изградње.  

Прва фаза за коју се издаје грађевинска дозвола обухвата извођење 
радова на изградњи темеља објекта, укључујући постављање и извођење 
шипова, док друга фаза обухвата радове на изградњи преосталог дела објекта.  

Решења о грађевинској дозволи из става 2. овог члана надлежни орган 
издаје на основу пројекта за грађевинску дозволу који се израђује за сваку 
посебну фазу и уз испуњење других, законом прописаних услова. Пројекат за 
грађевинску дозволу израђује се у складу са подзаконским актом о садржини, 
начину и поступку израде техничке документације и подлеже техничкој 
контроли. 

Када решење о грађевинској дозволи из става 3. овог члана издаје 
министарство надлежно за послове грађевинарства, пре подношења захтева за 
издавање грађевинске дозволе за прву фазу, израђује се идејни пројекат за обе 
фазе изградње, односно за објекат у целини, који подлеже стручној контроли од 
стране ревизионе комисије, у складу са законом којим се уређује изградња 
објеката. 

Члан 15б 

Техничка контрола и ревизиона комисија из члана 131. Закона о 
планирању и изградњи могу, приликом оцене испуњености услова утврђених 
посебним прописима, стандардима и другим актима, прихватити доказивање 
испуњености захтева и према страним прописима и стандардима, као и према 
признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима 
предвиђени, у циљу испуњавања основних захтева за објекат, као и захтева за 
његово пројектовање, извођење и одржавање. 

Када се примењују посебни међународни или европски прописи, 
нормативи и стандарди, они треба да буду наведени у техничком документу, а 
испуњеност захтева се доказује на начин који је предвиђен прописом, односно 
стандардом који је примењен.” 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


