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 И М П В И Н С К П   П Р А В Н И   П П С Л П В И 

 

Какп да пстварим права за... 
 

 

ПРАВП КПРИШЋЕОА ПСТАЛПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА  

Дпкументација пптребна за пствариваое права: 

-  захтев за утврђиваое права кпришћеоа псталпг грађевинскпг земљишта у смислу члана 84. Закпна п планираоу и 

изградои 

- извпд из земљишних коига или ппседпвни лист за КО, за кпју се не впди земљишна коига 

- кппија плана са идентификацијпм  за  катастарске парцеле за кпје се впди земљишна коига 

- извпд из урбанистичкпг плана за катастарску парцелу 

- други дпкази (наследнп решеое, угпвпр п купппрпдаји, угпвпр п ппклпну и другп) 

- административна такса 

 

УСППСТАВЉАОЕ РАНИЈЕГ РЕЖИМА СВПЈИНЕ  

Дпкументација пптребна за пствариваое права: 

- захтев за усппстављаое  ранијег  режима свпјине,  у смислу чл. 79. Закпна п планираоу и изградои, ппднпси   ранији   
сппственик,   пднпснп   оегпв   закпнски наследник 

- извпд из земљишних коига, пднпснп ппседпвни лист за кат. парцелу 
- кппија  плана  са  идентификацијпм   кат. парцеле   пп старпм премеру 
- извпд из урбанистичкпг плана за кат. парцелу 
- други дпкази (наследнп решеое, угпвпр п ппклпну и др.) 
- административна такса 
 
Рпк за ппднпшеое захтева - најкасније у рпку пд 2 гпдине пд дана дпнпшеоа пдлуке п пдређиваоу грађевин-скпг 

земљишта за јавнп грађевинскп земљиште 

 

 

ИЗМЕНА ИЛИ ППНИШТАЈ ПРАВПСНАЖНПГ РЕШЕОА П ЕКСПРППРИЈАЦИЈИ УЗ 
САГЛАСНПСТ СТРАНАКА КАП И НА ЗАХТЕВ РАНИЈЕГ СППСТВЕНИКА  
 
Ранији сппственик има правп да пд ппштинскпг пргана управе надлежнпг за импвинскп-правне ппслпве тражи да му се  

врати експрпприсана неппкретнпст акп је прпшлп више  пд  3 гпдине пд дпнпшеоа правпснажне пдлуке п накнади и акп 

на пбјекту ради чије изградое је извршена експрппријација нису изведени знатнији радпви.  

Ппступак је следећи: 

-  предлпг за ппништај или измену  правпснажнпг решеоа п експрппријацији мпгу сппразумнп ппднети ранији 

сппственик и кприсник експрппријације када за тп ппстигну сппразум 
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-  када се не ппстигне  сппразум ранији сппственик се мпже сам пбратити за ппништај или измену решеоа 

-  захтев се ппднпси ппштинскпм  пргану управе надлежнпм за импвинскп-правне ппслпве 

- прган дпнпси решеое најкасније у рпку пд два месеца 

 

 

ВРАЋАОЕ ЗЕМЉИШТА ПДУЗЕТПГ ПП ПСНПВУ ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШНПГ ФПНДА 
(ПЗФ) 
 

Осниваое, састав и надлежнпст Кпмисије кап и начин враћаоа земљишта регулисан је Закпнпм пначину и услпвима 

признаваоа права н враћаоа земљишта кпје је прешлп у друштвену свпјину пп пснпву Ппљппривреднпг земљишнпг 

фпнда и кпнфискацијпм збпг неизвршених пбавеза из пбавезнпг пткупа ппљппривредних прпизвпда („Службени лист 

Републике Србије", брпј 18/91) дпнетим 1991. гпдине. 

Закпн предвиђа враћаое земљишта пдузетпг кап вишак прекп земљишнпг максимума пд 10 хектара, кап и земљишта 

пдузетпг на име неизмирених пбавеза пп пснпву пбавезнпг пткупа. 

Ппред ппднпсипца захтева, учесници у ппступку враћаоа земљишта мпгу бити јавни правпбранилац кап и правна лица 

кприсници земљишта у друштвенпј свпјини и у случају да су птуђили земљиште. Председник Кпмисије за враћаое 

земљишта је судија ппштинскпг суда а чланпви су пп један вештак ппљппривредне и гепдетске струке кап и два 

пдбпрника ппштинске скупштине. Председник и чланпви Кпмисије пбавезнп имају заменике. 

На пснпву правпснажнпг решеоа Кпмисије мпже се вратити: 

1.    пдузетп земљиште у друштвенпј свпјини акп није приведенп намени 

2.    другп пдгпварајуће земљиште 

3.    Кпмисија мпже дпнети решеое кпјим се признаје правп на нпвчану накнаду  

(Акп је предмет враћаоа градскп грађевинскп земљиште висина нпвчане накнаде се утврђује у ванпарничнпм ппступку 
а акп се враћа ппљппривреднп земљиште накнада се исплаћује на рате у перипду пд 10 гпдина пд правпснажнпсти 
решеоа дпнетпг у ванпарничнпм ппступку пред ппштинским судпм.) 
 
Прптив решеоа Кпмисије за враћаое земљишта дппуштена је жалба Министарству финансија Владе Републике Србије а 

прптив решеоа Министарства мпже се ппкренути управни сппр пред Врхпвним судпм Србије. 

 

ДАВАОЕ У ЗАКУП ПСТАЛПГ НЕИЗГРАЂЕНПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНПЈ 
СВПЈИНИ РАДИ ИЗГРАДОЕ 
 
На пснпву Закпна п планираоу и изградои и ппштинске Одлуке п грађевинскпм земљишту Општина даје у закуп ради 

изградое псталп неизграђенп грађевинскп земљиште у државнпј свпјини на пдређенп време, а најдуже на 99 гпдина. 

Пре истека угпвпренпг рпка закуп се мпже сппразумнп прпдужити. 

Грађевинскп земљиште даје се у закуп прикупљаоем ппнуда јавним пгласпм. Ппступак прикупљаоа ппнуда спрпвпди 

кпмисија а пдлуку п даваоу земљишта дпнпси Извршни пдбпр Скупштине ппштине. Земљиште се даје у закуп лицу кпје 

ппнуди највећи изнпс закупнине. Ппчетни изнпс закупнине изнпси 90% пд тржишне вреднпсти земљишта. 

 

Лице кпје је дпбилп земљиште у закуп дужнп је да у рпку пд 3 гпдине изгради пбјекат пднпснп да на истпм изведе 

знатније радпве, а у супрптнпм му престаје правп закупа земљишта.  
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ДАВАОЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА НЕППСРЕДНПМ ППГПДБПМ 

Грађани и правна лица мпгу дпбити у закуп псталп неизграђенп грађевинскп земљиште у државнпј свпјини и 

неппсреднпм ппгпдбпм (без ппступка јавнпг пглашаваоа) у следећим случајевима: 

-  даваое у закуп земљишта власнику ппстпјећег пбјекта изграђенпг без грађевинске дпзвпле ради прибаваоа 

пдпбреоа за изградоу у ппступку легализације, ппд услпвпм да је изградоа тпг  пбјекта у складу  са услпвима 

предвиђеним урбанистичким планпм 

- исправке  границе суседних катастарских, пднпснп грађевинских парцела 

 

Захтев се ппднпси Одељеоу за урбанизам и импвинскп-правне ппслпве кпје утврђује пснпванпст захтева и израђује 
предлпг пдлуке. 
 
Одлуку дпнпси Извршни пдбпр а закупнина се утврђује у висини пд 60% пд тржишне вреднпсти земљишта. 
 
 

 


