ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
У Закону о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11), у члану 82.
став 3. речи: „две године” замењују се речима: „три године”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење Закона о измени Закона о јавној својини
садржан је у члану 97. тачка 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да
Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и
заштиту свих облика својине.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Чланом 82. став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број
72/11) утврђен је рок од две године од дана ступања на снагу овог закона у
којем јавна предузећа, друштва капитала и њихова зависна друштва могу
поднети захтев за упис права својине тих предузећа, односно друштава на
непокретностима у државној својини на којима имају право коришћења.
Имајући у виду да рок из члана 82. став 3. Закона истиче 6. октобра
2013. године, да је овај рок преклузиван, као и чињеницу да врло велики број
наведених предузећа није поднео захтев за упис права својине у јавној
евиденцији о непокретностима и правима на њима, неопходно је да се овај рок
благовремено продужи.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. Предлога закона мења се у члану 82. став 3. Закона о јавној
својини рок у којем јавна предузећа, друштва капитала и њихова зависна
друштва могу поднети захтев за упис права својине на непокретностима, тако
што се рок од две године продужава на три године од дана ступања на снагу
Закона о јавној својини.
Чланом 2. Предлога закона предвиђено је да овај закон ступа на снагу
даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства
у буџету Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Овај закон, сагласно члану 167. Пословника Народне скупштине
(„Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст), треба донети по хитном
поступку, како би се избегле штетне последице по рад органа и организација, с
обзиром да рок за подношење захтева за упис права својине јавних предузећа,
друштава капитала и њихових зависних друштава на непокретностима у
државној својини на којима ова предузећа имају право коришћења истиче 6.
октобра 2013. године.

VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА
СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Потребно је да овај закон ступи на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, да би се омогућило јавним
предузећима, друштвима капитала и њиховим зависним друштвима да могу да
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на којима имају право коришћења, с обзиром да рок за подношење захтева
истиче 6. октобра 2013. године, што представља нарочито оправдане разлоге
за раније ступање закона на снагу у смислу члана 196. став 4. Устава
Републике Србије.

VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
С обзиром на то да се новим роком омогућава благовремено подношење
захтева надлежном органу ради остваривања уписа права својине у јавну књигу
о непокретностима и правима на њима, није потребна израда анализе ефеката
закона, будући да се доношењем овог закона не би створиле нове обавезе за
аутономну покрајину, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и друштва
капитала и њихова зависна друштва.

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ
Члан 82.
Право својине јавног предузећа и друштва капитала на непокретностима
из члана 72. ст. 7, 8. и 9. овог закона, стиче се уписом у јавну евиденцију о
непокретностима и правима на њима.
Уз захтев за упис права својине из става 1. овог члана подноси се извод
из јавне књиге у којој се уписују права на непокретностима или друга исправа
којом се доказује право коришћења, акт о сагласности надлежног органа
оснивача, измена оснивачког акта и потврда Дирекције да су непокретности
пријављене ради уписа у јединствену евиденцију непокретности у складу са
законом.
Јавно предузеће односно друштво капитала, као и њихова зависна
друштва подносе захтев за упис права својине у року од две године ТРИ
ГОДИНЕ од дана ступања на снагу овог закона.
Неће се дозволити упис права својине јавног предузећа и друштва
капитала на:
1) природним богатствима;
2) добрима у општој употреби;
3) мрежама у јавној својини;
4) непокретностима из члана 20. став 2. овог закона које су поверене
јавном предузећу, односно друштву капитала, односно њиховом зависном
друштву ради давања у закуп односно на коришћење;
5) непокретностима које користе органи и организације носиоца права
јавне својине на тим непокретностима;
6)
пољопривредном
и
грађевинском
земљишту
и
другим
непокретностима које нису уложене, нити се могу уложити у капитал јавног
предузећа и друштва капитала, односно које могу бити искључиво у јавној
својини.
Одредбе члана 78. ст. 4, 5. и 6. овог закона сходно ће се примењивати и
код решавања по захтеву за упис права својине јавног предузећа и друштва
капитала на непокретностима из става 1. овог члана.
Упис права својине јавног предузећа и друштва капитала на
непокретностима из става 1. овог члана не може се извршити без писане
сагласности оснивача, коју даје надлежни орган аутономне покрајине, односно
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оснивач Република Србија - Влада, на предлог министарства надлежног за
област којој припада делатност јавног предузећа, односно друштва капитала.
Упис права својине јавног предузећа и друштва капитала неће се
дозволити и у другим случајевима постојања забране уписа, односно стицања
својине јавног предузећа и друштва капитала.
Уколико се захтев за упис права својине за одређену непокретност не
поднесе у року из става 3. овог члана, или тај захтев буде правоснажно одбијен,
орган надлежан за упис права на непокретностима извршиће, по службеној
дужности, упис права јавне својине Републике Србије - ако је реч о захтеву
јавног предузећа, односно друштва капитала чији је оснивач Република Србија,
а ако је реч о захтеву јавног предузећа односно друштва капитала чији је
оснивач аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе - орган
надлежан за упис извршиће, по службеној дужности, упис права јавне својине
аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе ако су за то
испуњени услови прописани овим законом.
До уписа права својине подносиоца захтева за упис, односно права јавне
својине оснивача из става 8. овог члана, јавно предузеће и друштво капитала
који имају право коришћења задржавају право коришћења на предметним
непокретностима са правима и обавезама које имају на дан ступања на снагу
овог закона. Отуђење овог права не може се извршити без сагласности
оснивача, а акт о отуђењу супротно овој одредби ништав је.
Забрана за упис из става 4. тачка 4) овог члана није сметња да се
непокретност у јавној својини, на основу одлуке Владе, односно надлежног
органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у складу
са овим законом, пренесе у својину јавног предузећа, односно друштва
капитала.

