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Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
одржана је данас у Великој већници Градске куће. Учесници расправе указали су на потребу
уређења области просторног планирања и урбанизма, као и већег броја грађевинских
инспектора.

Закон о планирању и изградњи донет је 2014. године, а према речима Александре
Дамњановић, државне секретарке у Министраству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, основна идеја за измену овог закона јесте да се уреди област просторног
планирања и урбанизма, која је врло значајна.
- По брзини издавања дозвола, Србија је на бизнис листи Светске банке на 10. месту у свету, а
то смо успели јер смо увели електронску грађевинску дозволу. Аналогно томе, покушавамо да
и у области урбанизма и просторног планирања уведемо што више елемената електронског
управљања. Дакле, говоримо о скраћивању времена потребног за израду једног планског
документа. Желимо да убрзамо почетни корак, јер дозволу не можете добити уколико немате
план на основу кога ћете извући основне елементе и урбанистичке параметре - рекла је
Дамњановић, додајући да је други циљ измене закона унапређење постојећег софтвера за
издавање електронских грађевинских дозвола, увођењем нових или унапређењем постојећих
функционалности.
Она је указала и на проблем недостатка грађевинских инспектора, те да ће бити неопходне
веома јаке мере у сектору њихове надлежности.
- На основу анализа које смо радили, дошли смо до закључка да неке општине имају
недовољан број грађевинских инспектора и да је то у директној вези са бројем бесправно
изграђених објеката. Иако у нашој земљи још увек важи пропис о забрани новог запослења,
покушаћемо да кроз овај закон то променимо, јер смо грађевинским инспекторима дали

многе надлежности и повећали им обим посла, док је њихов број остао исти - објаснила је
државна секретарка у Министраству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Да је потребно више грађевинских инспектора, сложио се и Предраг Радивојевић, директор ЈП
за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, који је истакао да је
ситуација са издавањем дозвола у нашем граду добра, о чему говори и награда коју је
Суботица добила прошле године, за најбољу локалну самоуправу у брзини издавања
грађевинских дозвола.
- Тежиште овог закона није толико на дозволама, колико је на области просторног планирања
и унапређења процедуре доношења планова генералне и детаљне регулације. Постоје веома
добри предлози, а постоје и предлози на које желимо да скренемо пажњу са примерима из
праксе, те на који начин они могу да се унапреде. Надамо се да ћемо у дискусији са
представницима Министарства успети да изнесемо своје ставове и оне за које мислимо да су
од интереса за локалну самоуправу - истакао је Радивојевић.
Текст Нацрта закона доступан је на страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и на порталу е-управе. Јавна расправа ће трајати до 6. фебруара, до када се
могу доставити примедбе, предлози и сугестије.

