
КРИВИЧНИ ЗАКОНИК  

("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - 
испр., 72/2009 и 111/2009)  

 

Правна заблуда  

Члан 29   

(3) Учиниоцу који није знао да је дело забрањено, али је то био 
дужан и могао да зна, казна се може ублажити.  

 

Саизвршилаштво  

Члан 33  

Ако више лица учествовањем у радњи извршења са умишљајем 
или из нехата заједнички изврше кривично дело, или остварујући 
заједничку одлуку другом радњом са умишљајем битно допринесу 
извршењу кривичног дела, свако од њих казниће се казном 
прописаном за то дело.  

 

Подстрекавање  

Члан 34  

(1) Ко другог са умишљајем подстрекне да изврши кривично дело, 
казниће се казном прописаном за то кривично дело.  

(2) Ко другог са умишљајем подстрекава на извршење кривичног 
дела чији покушај је по закону кажњив, а дело не буде ни 
покушано, казниће се као за покушај кривичног дела.  

 

 



Помагање  

Члан 35  

(2) Као помагање у извршењу кривичног дела сматра се 
нарочито: давање савета или упутстава како да се изврши 
кривично дело, стављање учиниоцу на располагање средстава за 
извршење кривичног дела, стварање услова или отклањање 
препрека за извршење кривичног дела, као и унапред 
обећано прикривање кривичног дела, учиниоца, средстава 
којима је кривично дело извршено, трагова кривичног дела или 
предмета прибављених кривичним делом.  

	
Продужено кривично дело  

Члан 61  

(1) Продужено кривично дело чини више истих или 
истоврсних кривичних дела учињених у временској 
повезаности од стране истог учиниоца која представљају 
целину због постојања најмање две од следећих околности: 
истоветности оштећеног, истоврсности предмета дела, 
коришћења исте ситуације или истог трајног односа, 
јединства места или простора извршења дела или 
јединственог умишљаја учиниоца.  

(5) Ако продужено кривично дело обухвата кривична дела чије је 
битно обележје одређени новчани износ, сматраће се да је 
продуженим кривичним делом остварен збир износа остварених 
појединачним делима уколико је то обухваћено јединственим 
умишљајем учиниоца.  

	
Члан 91  

(1) Нико не може задржати имовинску корист прибављену 
кривичним делом.  

(2) Корист из става 1. овог члана одузеће се, под условима 
предвиђеним овим закоником и судском одлуком којом је 



утврђено извршење кривичног дела.  

 

Члан 92  

(1) Од учиниоца ће се одузети новац, предмети од вредности и 
свака друга имовинска корист који су прибављени кривичним 
делом, а ако одузимање није могуће учинилац ће се обавезати да 
преда у замену другу имовинску корист која одговара вредности 
имовине прибављене извршењем кривичног дела или проистекле 
из кривичног дела или плати новчани износ који одговара 
прибављеној имовинској користи.  

(2) Имовинска корист прибављена кривичним делом одузеће се и 
од правног или физичког лица на која је пренесена без накнаде 
или уз накнаду која очигледно не одговара стварној вредности.  

(3) Ако је кривичним делом прибављена имовинска корист за 
другог та корист ће се одузети.  

	
Превара  

Члан 208  

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну 
имовинску корист доведе кога лажним приказивањем или 
прикривањем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди 
и тиме га наведе да овај на штету своје или туђе имовине 
нешто учини или не учини,  

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном 
казном.  

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини само у намери да другог 
оштети, казниће се затвором до шест месеци и новчаном казном.  

(3) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска 
корист или је нанета штета у износу који прелази 
четристопедесет хиљада динара, учинилац ће се казнити 



затвором од једне до осам година и новчаном казном.  

(4) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска 
корист или је нанета штета у износу који прелази милион и петсто 
хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од две до 
десет година и новчаном казном.  

	
Противправно заузимање земљишта  

Члан 218  

(1) Ко противправно заузме туђе земљиште, казниће се 
новчаном казном или затвором до три године.  

Оштећење туђих права  

Члан 220  

(1) Ко у намери да осујети остварење права на ствари отуђи, 
уништи, оштети или одузме своју ствар на којој други има 
заложно право или право уживања и тиме га оштети, казниће 
се новчаном казном или затвором до једне године.  

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко у намери да 
осујети измирење повериоца у току принудног извршења отуђи, 
уништи, оштети или сакрије делове своје имовине и тиме оштети 
повериоца.  

(3) За дела из ст. 1. и 2 овог члана, ако су оштећени грађани, 
гоњење се предузима по приватној тужби.  

Несавестан рад у привредном пословању  

Члан 234  

(1) Одговорно лице у предузећу или другом субјекту 
привредног пословања које свесно крши законе, друге 
прописе или опште акте о пословању или очигледно 
несавесно послује и тиме из нехата том предузећу или другом 
субјекту привредног пословања проузрокује штету која прелази 



износ од четристопедесет хиљада динара, казниће се новчаном 
казном или затвором до три године.  

	
Злоупотреба овлашћења у привреди Члан 238  

(1) Одговорно лице у предузећу или другом субјекту привредног 
пословања које има својство правног лица или предузетник, које у 
намери прибављања противправне имовинске користи за правно 
лице у којем је запослено, за друго правно лице или други субјект 
привредног пословања који има својство правног лица или за 
предузетника:  

 … 

4) на други начин грубо повреди овлашћења у погледу 
управљања, располагања и коришћења имовином;  

… 

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана прибављена 
имовинска корист која прелази износ од пет милиона 
динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам 
година.  

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана прибављена 
имовинска корист у износу преко петнаест милиона 
динара, учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест 
година.  

	
	
Несавестан рад у служби  

Члан 361  

(1) Службено лице које кршењем закона или других прописа 
или општих аката, пропуштањем дужности надзора или на 
други начин очигледно несавесно поступа у вршењу службе, 
иако је било свесно или је било дужно и морало бити свесно 
да услед тога може наступити тежа повреда права другог или 



имовинска штета, па таква повреда, односно штета у износу који 
прелази четристопедесет хиљада динара и наступи, казниће се 
новчаном казном или затвором до три године.  

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до тешке 
повреде права другог или је наступила имовинска штета у износу 
који прелази милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се 
казнити затвором од шест месеци до пет година.  

(3) Одговорно лице у установи или другом субјекту, осим 
оних које се баве привредном делатношћу, које учини дело 
из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се казном прописаном за то 
дело.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	
	
	
	

ZAKON 

O PLANIRANJU I IZGRADNJI 

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka 
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka 

US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) 

 
 
	
	
Član 103  

Vlasnicima objekata izgrađenim na građevinskom zemljištu u javnoj svojini 
za koje je zaključen ugovor o zakupu radi izgradnje, u trajanju od najmanje 
50 godina, u skladu sa ranije važećim zakonima o planiranju i izgradnji, po 
zahtevu zakupca - vlasnika objekta ili dela objekta, utvrđuje se pravo 
svojine na  

građevinskom zemljištu, bez naknade, ako je u celosti isplaćen iznos 
zakupnine za period na koji glasi ugovor o zakupu.  

Zakupcima na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, za koje je zaključen 
ugovor o zakupu radi izgradnje, u trajanju od najmanje 50 godina, u skladu 
sa ranije važećim zakonima o planiranju i izgradnji, po zahtevu zakupca, 
utvrđuje se pravo svojine na građevinskom zemljištu, bez naknade, ako je 
u celosti isplaćen iznos zakupnine za period na koji glasi ugovor o zakupu, 
osim ako zakupodavac u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu 
ovog zakona pokrene sudski postupak za raskid ugovora o zakupu, i taj se 
spor pravnosnažno okonča u njegovu korist.  

Zakupcima na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, za koje je zaključen 
ugovor o zakupu bez naknade u skladu sa odredbama ovog zakona, po 
zahtevu zakupca, pravo zakupa pretvara se u pravo svojine na 
građevinskom zemljištu bez naknade, kada rešenje o upotrebnoj dozvoli za 



objekat izgrađen na tom zemljištu postane pravnosnažno, ako je to 
predviđeno ugovorom o zakupu.  

Uz zahtev za upis prava svojine za lica iz st. 1. i 2. ovog člana, organu 
nadležnom za upis prava svojine dostavlja se dokaz da je iznos zakupnine 
isplaćen u celosti.  

Uslove i postupak za pretvaranje prava zakupa u pravo svojine uređuje 
vlasnik zemljišta u javnoj svojini. Odredba stava 1. ovog člana ne 
primenjuje se na lica iz člana 102. stav 9. ovog zakona.  

Upis prava svojine u korist lica iz st. 1. i 2. ovog člana, vrši organ nadležan 
za poslove vođenja evidencije nepokretnosti i pravima na njima, po 
zahtevu tih lica.  

 

 

Član 104  

Ako je na jednoj katastarskoj parceli izgrađeno više objekata, u vlasništvu 
različitih lica, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, u 
evidenciju o nepokretnosti i pravima na njima upisuje da je katastarska 
parcela u suvlasništvu tih lica, a da je udeo tih lica u srazmeri sa površinom 
koju poseduju u odnosu na ukupnu površinu objekata koji se nalaze na toj 
parceli.  

Ako se na katastarskoj parceli nalazi objekat, odnosno objekti u 
suvlasništvu različitih lica ili je objekat sastavljen od posebnih delova 
koji su u vlasništvu različitih lica, organ iz stava 1. ovog člana u 
evidenciju nepokretnosti i pravima na njima upisuje da je katastarska 
parcela u suvlasništvu tih lica, a da je udeo tih lica u srazmeri sa 
površinom koju poseduju u odnosu na ukupnu površinu objekta, 
odnosno objekata koji se nalaze na toj parceli.  

Po zahtevu lica koje stiče pravo svojine na građevinskom zemljištu u 
skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, organ iz stava 1. ovog člana u evidenciju 
nepokretnosti i pravima na njima upisuje to lice kao vlasnika katastarske 
parcele, odnosno kao suvlasnika udela na toj parceli.  



Ako u evidenciji nepokretnosti i pravima na njima na katastarskoj parceli 
nije upisan postojeći objekat, zahtev za upis prava svojine na 
građevinskom zemljištu - katastarskoj parceli na kojoj je objekat sagrađen 
može se podneti tek nakon upisa tog novog objekta u evidenciju 
nepokretnosti i pravima na njima ili na osnovu pravnosnažne sudske 
odluke kojom se takav upis nalaže.  

 
	
 
 
9. Zemljište za redovnu upotrebu objekta  

Član 105  

Vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije 
upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na 
kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo 
svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju 
uspostavljanja jedinstva nepokretnosti iz člana 106. ovog zakona, 
osim kada je pravo svojine na objektu stečeno po osnovu legalizacije 
objekta, odnosno na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava 
svojine na objektima izgrađenim bez građevinske  

dozvole ("Službeni glasnik RS", broj 25/13).  

Zahtev za upis prava svojine iz stava 1. ovog člana podnosi se organu 
nadležnom za poslove državnog premera i katastra.  

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na lica iz člana 102. stav 9. 
ovog zakona.  

Ako se u postupku utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta 
propisanim članom 70. ovog zakona utvrdi da površina katastarske parcele 
istovremeno predstavlja i zemljište za redovnu upotrebu objekta u  

skladu sa ovim zakonom, vlasnik postojećeg objekta stiče pravo svojine na 
tom građevinskom zemljištu, po tržišnoj ceni, neposrednom pogodbom.  

Ako se u postupku utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta 
propisanim članom 70. ovog zakona utvrdi da je zemljište za redovnu 
upotrebu objekta manje od katastarske parcele na kojoj je objekat 



sagrađen, vlasnik zemljišta može, ako se od preostalog zemljišta ne može 
formirati posebna građevinska parcela, taj preostali deo zemljišta otuđiti 
vlasniku objekta po tržišnoj ceni, neposrednom pogodbom.  

Ako se u postupku utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta 
propisanim članom 70. ovog zakona utvrdi da je zemljište za redovnu 
upotrebu objekta manje od katastarske parcele na kojoj je objekat 
sagrađen, vlasnik zemljišta, ako se od preostalog zemljišta može formirati  

posebna građevinska parcela,  

raspolaže tim zemljištem u skladu sa ovim zakonom.  

U slučaju iz stava 4. ovog člana, organ nadležan za imovinsko pravne 
poslove jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetno 
zemljište, jednim rešenjem utvrđuje zemljište za redovnu upotrebu i pravo 
na pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, u skladu sa ovim 
zakonom.  

Po pravnosnažnosti rešenja iz stava 7. ovog člana, vlasnik objekta u skladu 
sa ovim zakonom stiče pravo na upis svojine na građevinskom zemljištu u 
javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.  

 

10. Uspostavljanje jedinstva nepokretnosti  

Član 106  

Po okončanom postupku pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na 
građevinskom zemljištu, u skladu sa ovim zakonom, katastarska parcela 
izgrađenog građevinskog zemljišta zajedno sa objektima sagrađenim na 
njoj postaje jedinstveni predmet prava svojine (jedinstvo nepokretnosti), 
tako da se sva postojeća prava i tereti koji su postojali na objektu, odnosno 
posebnom delu objekta, od trenutka upisa prava svojine prenose i na tu 
katastarsku parcelu, odnosno deo katastarske parcele vlasnika tog  

posebnog dela, osim ako je na tom zemljištu ustanovljen dugoročni zakup 
u skladu sa ovim zakonom.  

U slučaju kada je više objekata različitih vlasnika izgrađeno na jednoj 



katastarskoj parceli, jedinstvo nepokretnosti iz stava 1. ovog člana 
uspostavlja se po sprovedenom postupku parcelacije, tako da se za svaki 
objekat posle parcelacije formira posebna katastarska parcela.  

U slučaju kada je na jednoj parceli upisano više sukorisnika, odnosno 
suvlasnika, a samo jedan od njih je vlasnik objekta izgrađenog na toj 
parceli, jedinstvo nepokretnosti iz stava 1. ovog člana uspostavlja se po  

sprovedenom postupku parcelacije za katastarsku parcelu na kojoj je 
sagrađen objekat, dok se ostale parcele formiraju kao katastarske parcele 
neizgrađenog građevinskog zemljišta.  

Parcelacija iz st. 2. i 3. ovog člana sprovodi se na osnovu saglasnosti 
vlasnika postojećih objekata ili zemljišta.  

U slučaju da saglasnost iz stava 4. ovog člana ne bude postignuta, 
zainteresovano lice može pokrenuti postupak za razvrgnuće suvlasničke 
zajednice kod nadležnog suda. Na osnovu pravnosnažne sudske odluke, 
sprovodi se parcelacija iz st. 2. i 3. ovog člana pred organom nadležnim za 
poslove državnog premera i katastra.  

Prilikom izrade projekta parcelacije za potrebe razvrgnuća suvlasničke 
zajednice u sudskom postupku, ne  

moraju se primenjivati odredbe o minimalnoj površini građevinske parcele, 
o pristupu javnoj saobraćajnoj površini, visini i udaljenju objekata, koji su 
propisani planskim dokumentom za tu zonu.  

Odredbe ovog člana koje se odnose na razvrgnuće suvlasničke zajednice 
primenjuju se i na lica iz člana 102. stav 9. ovog zakona u cilju razvrgnuća 
sukorisničke zajednice i formiranja novih katastarskih parcela u skladu sa 
ovim zakonom. Na novoformiranim katastarskim parcelama upisuje se 
pravo korišćenja.  

 
 
 

	
	 	



	
20.5. Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta u 
posebnim slučajevima  

Član 70  

Zemljište za redovnu upotrebu jeste zemljište ispod objekta i zemljište oko 
objekta, koje ispunjava uslove za građevinsku parcelu i koje po 
sprovedenom postupku, u skladu sa ovim zakonom, postaje katastarska 
parcela.  

Zemljište za redovnu upotrebu objekta izgrađenog u otvorenom 
stambenom bloku jeste zemljište ispod objekta, a po zahtevu podnosioca 
zahteva u postupku legalizacije, nadležni organ može odrediti građevinsko 
zemljište ispod objekta kao zemljište za redovnu upotrebu, uz obavezu 
podnosioca zahteva da u roku od pet godina od dana pravnosnažnosti 
rešenja o legalizaciji pokrene postupak za utvrđivanje zemljišta za redovnu 
upotrebu, u skladu sa ovim zakonom.  

Zahtev za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranje 
građevinske parcele podnosi se organu jedinice lokalne samouprave 
nadležnom za imovinsko-pravne (u daljem tekstu: nadležni organ) odnose 
ako:  

1) postojeća katastarska parcela na kojoj je objekat sagrađen predstavlja 
samo zemljište ispod objekta, osim u slučaju propisanim ovim zakonom;  

2) se radi o objektu za koji je podnet zahtev za legalizaciju za koji je 
nadležni organ utvrdio da postoji mogućnost legalizacije ili objektu koji je 
upisan u evidenciju o nepokretnosti i pravima na njima u skladu sa ranije 
važećim zakonima kojima je uređivana legalizacija objekata ili na osnovu 
Zakona o legalizaciji objekata ("Službeni glasnik RS", br. 95/13 i 117/14), 
kada je takav objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome je kao 
nosilac prava korišćenja, odnosno vlasnik upisana Republika Srbija, 
autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili pravno lice čiji su 
osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne 
samouprave ili neko drugo pravno, odnosno fizičko lice;  

3) se radi o objektu koji je upisan u evidenciju o nepokretnosti i pravima na 
njima u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na 



objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Službeni glasnik RS", broj 
25/13), kada je takav objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome 
je kao  

nosilac prava korišćenja, odnosno vlasnik upisana Republika Srbija, 
autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili pravno lice čiji su 
osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne 
samouprave ili neko drugo pravno, odnosno fizičko lice.  

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana vlasnik objekta dostavlja dokaz o pravu 
svojine i osnov sticanja, odnosno dokaz da je po podnetom zahtevu organ 
nadležan za poslove legalizacije utvrdio mogućnost legalizacije, odnosno 
doneo rešenje o legalizaciji objekta, kopiju plana parcele i uverenje organa 
nadležnog za poslove državnog premera i katastra da li je izvršeno 
obeležavanje, odnosno formiranje katastarske parcele i po kom osnovu.  

Po prijemu zahteva iz stava 3. ovog člana nadležni organ pribavlja po 
službenoj dužnosti od organa nadležnog za poslove urbanizma izveštaj da 
li postojeća katastarska parcela ispunjava uslove da bude određena kao 
zemljište za redovnu upotrebu objekta i uslove za građevinsku parcelu, 
odnosno da li je, radi utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta 
potrebno izraditi projekat preparcelacije, odnosno parcelacije, da li postoje 
urbanistički uslovi za izradu ovih projekata, odnosno pribavi mišljenje, ako 
je već izvršeno obeležavanje ili formiranje katastarske parcele, da izrada 
projekta preparcelacije, odnosno parcelacije nije potrebna. Ako organ za 
poslove urbanizma utvrdi da je potrebna izrada projekta  

preparcelacije, odnosno parcelacije, izveštaj sadrži i predlog za formiranje 
građevinske parcele.  

Izveštaj iz stava 5. ovog člana, kao i projekat preparcelacije, odnosno 
parcelacije, izrađuju se u skladu sa uslovima sadržanim u važećem 
planskom dokumentu, a naročito sa uslovima koji se odnose na položaj 
postojećeg objekta u odnosu na regulaciju i granice katastarske parcele, 
uslove i način pristupa katastarskoj parceli, opšti minimum u pogledu 
površine koji parcela mora ispunjavati u odnosu na namenu i površinu 
postojećeg objekta ili u skladu sa opštim pravilima za formiranje 
građevinske parcele propisanim u podzakonskom aktu kojim se uređuju 
opšta pravila za parcelaciju, regulaciju i izgradnju.  



Ako izveštaj iz stava 5. ovog člana sadrži obavezu izrade projekta 
preparcelacije, odnosno parcelacije, nadležni organ obaveštava 
podnosioca zahteva o potrebi izrade projekta, sa predlogom za formiranje 
katastarske parcele.  

Ako se na osnovu izveštaja iz stava 5. ovog člana utvrdi da nema 
urbanističkih uslova za izradu projekta preparcelacije, odnosno parcelacije, 
nadležni organ o tome obaveštava podnosioca zahteva, koji ima pravo da 
u roku od tri dana od dana dobijanja obaveštenja podnese prigovor 
opštinskom, odnosno gradskom veću.  

Rešenje o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu i formiranju 
građevinske parcele, po sprovedenom postupku, donosi nadležni organ.  

Rešenjem iz stava 9. ovog člana određuju se svi elementi potrebni za 
formiranje katastarske parcele, odnosno utvrđuje se da je postojeća 
katastarska parcela istovremeno i građevinska parcela, a sastavni deo 
rešenja je potvrđeni projekat preparcelacije, odnosno parcelacije koji sadrži 
projekat geodetskog obeležavanja, odnosno konstataciju da je katastarska 
parcela već obeležena, odnosno formirana.  

Rešenjem iz stava 9. ovog člana utvrđuje se prestanak prava korišćenja, 
odnosno prava svojine dotadašnjeg korisnika, odnosno vlasnika 
građevinskog zemljišta i pravo vlasnika objekta da pravo svojine na 
građevinskom zemljištu stekne neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, 
u skladu sa ovim zakonom.  

Na rešenje iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu 
nadležnom za poslove građevinarstva, u roku od 15 dana od dana 
dostavljanja rešenja.  

Pravnosnažno rešenje iz stava 9. ovog člana je osnov za provođenje 
promene kod organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra.  

Ako je građevinska parcela formirana do 11. septembra 2009. godine u 
skladu za zakonom, nadležni organ tu činjenicu prihvata kao stečeno pravo 
u postupku određivanja zemljišta za redovnu upotrebu  

objekta.  

	


