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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 46-2/2001. 

7. 2. 2001. године 

НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 6. 

фебруара 2001. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ, који вам у прилогу 

достављамо на даљи поступак. 

Поводом утврђеног Предлога закона Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одредила је за представнике НЕНАДА ЧАНКА, 

председника Скукпштине АП Војводине и ГОРДАНУ ЧОМИЂ, 

потпредседника Скупштине АП Војводине. 
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ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ 

Члан 1. 

НОВИ ТЕКСТ 

ПРЕДЛОГ 

у Закону о експропријацији ("Службени гласник РС" , број 53/95) У члану 22. став 

2. мења се и гласи: 

"О предлогу за дозволу вршења припремних радњи решава служба општинске 

управе надлежна за имовинско-правне послове" . 

Члан 2. 

у члану 23 став 1. мења се и гласи : 

"Ако подносилац предлога за дозволу вршења припремних радњи учини 

вероватним да су му такве радње потребне за сврху одређену овим законом, служба 

општинске управе надлежна за имовинско-правне послове, дозволиће такве припремне 

радње." 

Члан 3. 

у члану 29. после става 5. додаје се нови став 6 који гласи : 

" По жалби против првостепеног решења донетог по предлогу за експропријацију 

на територији Аутономне Покрајине Војводине решава покрајински орган управе 

надлежан за послове управе као поверене послове" . 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије" . 



Образложење 

УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење Закона садржан је у члану 72. тачка 4. Устава 

Републике Србије где је утврђено да Република Србије уређује и обезбеђује својинске 

односе , а чланом 109. став 2. Устава Републике Србије утврђено је да Република Србија 

може законом поверити аутономној покрајини вршење послова из оквира својих права и 

дужности и пренети јој средства за те послове . 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Полазећи од тога да на подручју Аутономне Покрајине Војводине постоји велики 

број предмета који се решавају у првом степену из области експропријације , а да је 

другостепени орган Министарство за финансије, сматра се да би покрајински орган 

управе надлежан за послове управе могао да решава, као поверене послове , предмете у 

другом степену за територију Аутономне Покрајине Војводине, стручно и благовремено , 

чиме би се удовољило захтевима учесника експропријације. Имајући у виду 

оспособљеност покрајинског органа управе, као и његову квалификациону структуру, 

сматрамо да би се ови послови обављали квалитетно и ефикасно. 

Предложеним решењима омогућава се преношење неких послова са 

министарстава на органе локалне самоуправе чиме се обезбеђује одређени степен 

децентрали заци је. 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1 Предлога Закона о изменама и допунама Закона о експропријацији 

предлаже се да уместо министарства о дозволи за вршење припремних радњи решава 

служба општинске управе надлежна за имовинско-правне послове. 

У члану 2. предлаже се да уместо министарства надлежног за послове финансија 

о дозволи вршења припремних радњи решава општинска служба управе надлежна за 

имовинско-правне послове. 

Чланом з. предлога Закона предлаже се да за територију АП Војводине по жалби 

решава надлежан покрајински орган управе као поверене послове. 

ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

За спровођење овог Закона у случају поверавања послова надлежном 

покрајинском органу управе, потребно је пренети одређени износ средстава. 
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