
ПРИЛОЗИ

УТИЦАЈ ЗАКОНОДАВСТВА О ГРАЂЕЊУ И УРБАНИЗМУ НА ПРАВО СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА*

* Реферат поднесен Центру за упоредно право y Паризу поводом анкете о упоредном законодавству из области урбанизма и грађевинарства — 1964 год.

1. — Општи историјски развој законодавства о грађењу и урбанизму. 
— И поред класичног схватања карактера приватне својине израженог y §§ 211—217 Српског грађанског законика од 1844 и других грађанских закопика који су y прошлом и почетком овога века важили на подручју Југославије, било je низ закона о праву грађења и урбанизму који су представљали ограничење својине на непокретним добрима. Да би ce омо- гућила урбанизација и уређење градова пре-ма урбанистичким плановима. који су почели да ce доносе половином прошлог столећа, донето je више прописа: Закон о заузимању приватних непокретних добара за опште- народну потребу поред накнаде за иста (експропријација) од 15. марта 1866, Закон о заузимању непокретних добара за потребу грађења желез- ница од 16. јануара 1880 и други. У тим прописима je било предвиђено да ce приватно непокретно добро може и без воље имаоца заузети (радн регулисања главних и побочних путева, улица по варошима и варошицама, регулисање река, прокопавање канала, исушивање мочварних земљишта итд.). После II светског рата детаљно ce приступило овој материји, донето je више прописа из ове области: Основна уредба о генералном урбани- стичком плану од 9. септембра 1949 („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 78/1959); Уредба о савезном заводу за урбанизам, комунална и стамбена питања („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 30/1957 и 18/1958); Општи закон о уређењу и коришћењу град- ског земљишта („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 12/1962); Уредба о грађевинском пројектовању („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 32/1958); Уредба о грађевинског ин- спекцији („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 12/1952); Правилник о раду Савезне rpa- ђевинске инспекције („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 92/1949, са изменама н допунама 12/1952, 52/1957; 18/1958 и 45/1961); Одлука о савезном институту за грађе- винарство („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 59/1950 и 24/1952); Резолуција о перспек- тивном развоју грађевинарства („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 27/1957); Уредба о грађењу — Пречишћени текст (,,Сл. лист ФНРЈ“, бр. 32/1958); Правплник о издавању грађевинске дозволе („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 24/1952, 521957); Пра- вилник о уступању на извођење грађевииских објеката и радова („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 13/19597, 1/1959, 42/1961); Општи услови за извођење грађевин- ских објеката и радова (Додатак „Сл. листа ФНРЈ“, бр. 13/1957); Правилник о прегледу и пријему извршених грађевинских радова („Сл. лнст ФНРЈ“, 



ПРИЛОЗИ 169бр. 9/1949) ; Правилник о техничком прегледу изведених грађевинских об- јеката („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 24/1952); Правилник о колаудацији и супер- колаудацији изведених грађевинских објеката и радова („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 40/1954, 38/1959, 11/1960); Основни закон о изградњи инвестиционих об- јеката од 3. новембра 1961. („Сл. лист ФНРЈ“, брч 45/1961). Наведени су само савезни прописи који су y примени, a поред тога постоје одговарајући про- писи свих социјалистичких република и аутономних покрајина.2. — Садржина урбанистичког пројекта или плана. — Начин и по- ступак за доношење урбанистичког плана и регионалног плана детаљно ce регулише републичким законом. За пример je узет Закон о урбани- стичком и регионалном просторном планирању СР Србије од 27. октобра 1961 („Сл. гласник СР Србије“, бр. 47/1961). Овим Законом предвиђене су две врсте планова: регионални планови и урбанистички планови. Регио- налним планом ce усмерава уређење и просторни развој ширег подручја које има заједничке привредне, друштвене и географске особености (ре- гион) и он ce доноси када постоји потреба за усмеравање развоја региона као целине или потреба за утврђивање услова који су заједнички за про- сторни развој више насеља y региону. Просторни планови ce усклађују ce перспективним плановима привредног и друштвеног развоја. Урбани- стичким планом ce усмерава просторни развој насељеног места или под- ручја са посебном наменом, његова изградња, реконструкција и асанација, a све y циљу стварања функционалне, економичне и естетске целине, која пружа повољне услове за живот и рад становништва. Регионални план доноси представнички орган политичко-територијалне јединице на чијем подручју ce налази регион. Урбанистички план доноси општинска скуп- штина. Припреми и изради плана приступа ce на основу одлуке органа надлежног за доношење плана и одређује ce орган који ће руководити припремом, поступак припреме и рбк за израду плана. Овај орган je дужан да y поступку припреме плана обезбеди сарадњу грађана, стамбених за- једница, месних одбора као и заинтересованих државних органа, установа, привредних организација и да их упозна са припремљеним нацртима Предлог просторног плана, пре његовог доношења, доставља ce на разма- трање среској скупштини, односно надлежном покрајинском или републич- ком извршном већу који има право да стави примедбе ако нацрт има битне недостатке, али ако такве примедбе не стави y року од три месеца, орган надлежан за доношење просторног плана може одлучивати о усва- јању и без примедаба овог органа. Овај поступак ce не односи на детаљни урбанистички план, већ само на регионални и генерални урбанистички план који ce no правилу доносе за раздобље од 20 година.Урбанистички план израђује ce и доноси y следећим видовима и по следећем редоследу: урбанистички програм; генерални урбанистички план; детаљни урбанистички план. Непосредно израдом урбанистичких планова ce баве урбанистички заводи. Организација која ce бави израдом нацрта просторних планова, a за ову делатност није посебно овлашћена или нема овлашћених стручњака за такву делатност, казниће ce за привредни пре- 



170 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАступ казном од 1,000.000.— динара, ако посебним прописом није предвиђена строжија казна, a одговорно лице казном до 50.000.— динара (члан 19. закона).3. — Посебна правила за просторе намењене за стамбену изградњу 
и парцелисање. — По усвајању урбанистичког плана не могу ce одобра- вати ако нису y складу са њим; парцелизације неизграђених нових ком- плекса или друге промене граница земљишних парцела, промене y шум- ском заштитном појасу, измена режима вода, изградња грађевинских обје- ката и извођење других радова који мењају постојеће стање на подручју за које важи урбанистички план. Решења о додељивању парцела било за стамбену или другу изградњу морају бити строго према урбанистичком плану. Решења донета супротно плану ништавна су по одредбама Закона о општем управном поступку (члан 268 тач. 5).4. — Општа правила о изградњи. — Како je већ y тач. 2 истакнуто постоји једна детаљна и савезна, a и републичка нормативна делатност y односу на грађење која има за циљ да што je могуће више уједначи услове грађења и начине изградње објеката и извођења радова. Постоји низ установа које ce овим питањем баве, на пример Савезни институт за грађевинарство са задатком да путем научно-истраживачких метода ради на унапређењу грађевинарства, да ради на усавршавању постојећих и испитивању и изналажењу нових метода конструкција и грађевинских материјала итд. Затим постоји Савезна грађевинска инспекција као орган за надзор и контролу примене прописа из области грађевинарства. Постоје одговарајући органи y републикама и локални. Тако да ова општа правила о грађењу и њихово конкретно спровођење од стране надлежних државних органа ствара један чврсти правни оквир y овој значајној привредној де- латности.5. — Неопходност израде пројекта. — У принципу сваком грађевин- ском објекту претходи пројектовање које ce врши y посебном поступку. Од одредби о грађевинском пројектовању („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 32/1958) изузети су само једноставни привремени нестамбени објекти y градовима, као и привредне и стамбене зграде земљорадника y неушореним селима које су ван појаса 200 м. од главних саобраћајница (путева I и II реда, железничких пруга, пловних река и канала и сл.). Међутим, на грађе- винске објекте y местима и пределима проглашеним за туристичка и здравствена места примењиваће ce одредбе о пројектовању (чл. 3. Уредбе). Одређен je и појам грађевинског објекта y позитивним прописима. Према Уредби о грађењу („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 32/1958) као грађевински објект сматра ce свака надземна и подземна градња, као и свака водоградња, било да je намењена капиталној изградњи било друштвеном стандарду, a под грађевинским радовима ce подразумевају сви радови на новоградњама, све реконструкције, адаптације и оправке које ce изводе на постојећим грађевинским објектима. Пројектовање нових објеката je подвргнуто по- себном режиму и процедури и оно обухвата израду: а) пројектног про- трама, б) идејног пројекта и ц) главног пројекта. Детаљно су предвиђени 



ПРИЛОЗИ 171технички услови којима пројекти морају одговарати и посебно мора по- стојати стручна анализа последица које ће објекат имати за општедру- штвене интересе средине (урбанистичке, санитарне, безбедности, водопри- вредне, саобраћајне и др.). Без ове анализе пројекат не може бити при- хваћен.6. — Грађење je подвргнуто планирању. — Непосредно урбанистичким планом сваког места предвиђено je y којим рејонима и деловима je предви- ђена одговарајућа изградња. Утврђене су одређене зоне и просторни распо- ред, и величина и међусобни однос појединих објеката по намени и функци- ,ји; распоред појединих објеката привредних делатности и мрежа саобра- ћајница, комуналних објеката и других објеката. Предвиђа ce и густина об- јеката y одређеном подручју или зони, на пример: 80 до 120 стамбених објеката на једном хектару грађевинског земљишта и сл. Тако ce Одлуком о регулационом плану за подручје општине Звездара — Београд, од 1. јуна 1962 („Београдске новине — Службени део“, бр. 11/1962) предвиђа да ce регу- лациони план y целини састоји из: урбанистичког решења са наменом повр- шина, приказа решења за саобраћај, мреже водовода и канализација, енер- гетске мреже, приказа објеката школства, културе.и уметности, шематског приказа објеката социјалне и здравствене заштите, приказа мреже снаб- девања, услужних делатности и туризма, затим шематског приказа зелених il спортских површина, шематског приказа мреже центра, приказа посто- јећег стања улица, грађевинског фонда, постојећег стања јавних објеката и објеката прпвредне делатности, најзад положај општине y односу на град Сва ова урбанистичка решења и планови (делови плана) рађени су y размери 1:2.500 или 1:5.000.У одлуци je посебно истакнуго које ce поставке сматрају обавезним, a које имају карактер смерница. Обавезним поставкама ce сматрају: цело- купна мрежа улица и јавних паркинг простора изузев до 12 метара регу- лационе ширине y неизграђеним комплексима или блоковима предвиђеним за реконструкцију; зонирање површина по намени: зоне породичне изград- ње, површине намењене за индустријско-привредне објекте, јавне гараже, комуналне погоне, научне институте, површине за активну и пасивну рекреацију и други слободни простори; положај и површине намењене за центре и све остале пратеће јавне објекте. Наведене обавезне поставке плана могу ce мењати само одлуком Скупштине града Београда. Сва остала решења y плану ce сматрају смерницама, на пример: улице до 12 метара ширине; садржај центра, номенклатура, капацитет и микролокације обје- ката y тим центрима и изван центра; густина насељености, границе стам- бених заједница, као и све поставке и подаци наведени y урбанистичкој документацији ако поменутом Одлуком није другачије одређено. Савет за урбанизам Скупштине града Београда може одобравати измене и допуне планом утврђених смерница, ако ce приликом разраде детаљног урбани- стичког плана покаже да таква одктупања омогућавају боља остварења функционалне, економичне и естетске целине и пружају повољније услове за живот и рад становника. Слично je и са регулационим и генералним урбанистичким плановима на подручју Београда, a таква пракса je y скоро свим градовима који су подељени на општине. Истина сви су ти општински 



172 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАпланови усклађени са општим генералним планом града. Тако сви ови општински планови на подручју Београда су разрађени и непосредно при- мењени део Генералног урбанистичког плана Београда (колектив Урбани- стичког завода Београда, 1950). Генералним урбанистичким планом Београда ce предвиђа обимна реконструкција железничког чвора, па ce y ту сврху планира изградња више тунела испод гребена Београда, Топчидерског брда, Дедиња, као и подизање железничких станица на десној обали Саве и левој обали Дунава. На тај начин железнички саобраћај неће више одвајати град од воде, зеленила и природних лепота. Посебно je y складу са план- ским развојем привреде предвиђена изградња индустријских зона, које ce према степену шкодљивости изолују од насеља појасевима заштитног зеле- нила. Са Генералним урбанистичким планом града Београда, регулационим плановима општина и детаљним урбанистичким планом, као и правним механизмима њиховог доношења и остварења врло су слични и генерални h остали урбанистички планови већих југословенских градова: Загреба, Са- рајева, Љубљане, Скопља, Титограда, Новог Сада, a врло значајне успехе представљају и. урбанистички планови и решења и y мањим југословен- ским градовима (Титово Ужице, Смедерево, Крушевац, Шибеник, Ријека, Карловац, Марибор, Алексинац и други). Нарочито сви ови планови су прилагођени потребама дотичних градова, географским и другим природ- ним условима и конкретна урбанистичка решења су врло различита.Потребно je истаћи да je изградња подвргнута планирању пре свега привредном и унапређењу друштвеног стандарда становништва. Регула- циони и урбанистички планови су y складу са привредним перспективним плановима и што je могуће више прилагођени потребама друштвеног и привредног развитка и општим природним условима одређеног насеља или града.7. — Одредбе које омогућавају припрему и остварење планова. — Ве- ћина већ цитираних прописа омогућавају доношење и остварење урбани- стичких планова, али неки имају посебан значај јер стварају предуслове за извршење плана. Поред Закона о национализацији најамних зграда и гра- ђевинског земљишта („Сл. лист ФНРЈ“, број 52/1958 и 3/1959) којим je наци- онализовано сво градско изграђено и неизграђено земљиште y ужим грађе- винским рејонима градова и насеља градског карактера (чл. 34. Закона), посебан значај има Општи закон о уређивању и коришћењу градског зем- љишта од 13. марта 1962 („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 12/1962). Овим законом je предвиђено да ce стамбени, привредни и други објекти могу изграђиватп на градском земљишту  само ако je оно за ту сврху уређено. У уређивању град- ског земљишта спада: а) асанација земљишта, уклањање постојећих објека- та, уређивање односа са носиоцима станарског права, са сопственицнма и другим корисницима тих објеката, изградња путева, увођење јавног освет- љења. уређивање зелених површина y насе.љу и слично; б) изградња, до- градња и реконструкција комуналних објеката иинсталација за снабдевање населЈа водом, електричном и топлотном енергијом и плином, превоз путнпка y градском саобраћају, поштанско-телеграфско-телефонска мрежа и остало. Наведене послове врше одговарајуће комуналне организације y складу са начелима фининсирања привредних инвестиција, али те послове може 
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ИРИЛОЗИ 173вршити и инвестптор. Општинска скупштина регулише организацију, начин л обим уређивања градског земљишта и његово коришћење према месним прпликама и y складу с урбанистичким планом. Општина даје на кориш- ћење уређено градско земљиште корисницима путем конкурса или непо- средном погодбом између општине и корисника. Републичким прописима ће ce утврдити трошкови уређивања земљишта, трошкови проузроковани општим интересима, и посебним условима изградње зграде који не могу бити урачунати y основицу за обрачунавање амортизације y станарини. Висина накнаде општини за уступање на коришћење градског земљишта не може бити виша од накнаде прописане за национализацију одговарају- ћег грађевинског земљишта на том подручју. Исто тако републичким пропи- сом могу ce овластити општинске скупштине да пропишу допринос за коришћење градског земљишта, али ce мерила за плаћање тог доприноса морају одредити републичким прописом зависно од опремљености градског земљишта комуналним објектима, положају земљишта y насељу и другим условима h околностима од значаја за његово рационално коришћење. Овај допринос ce прописује за све обвезнике на истом подручју под једнаким условима, с тим што су од доприноса изузети градска земљишта која ce користе: за војне објекте, за зграде страних држава које служе за потребе страних дипломатских и конзуларних представништава и за становање њиховог особља. под условом реципроцитета, затим за зграде међународних међудржавних организација и за зграде за становање њиховог особља, ако међународним споразумом није другачије одређено и на крају за зграде it просторије које служе верским заједницама за вршење њихове верске делатности, a које су иначе по Закону о национализацији најамних зграда it грађевинског земољишта изузете од национализације. Општинска скуп- штина je овлашћена да и y другим случајевима пропише да ce не плаћа допринос за коришћење градског земљишта ако то нађе за сходно.Већ je истакнуто да je целокупно градско земљиште и изграђено и неизграђено национализовано. Наравно за национализовано градско зем- љиште и зграде припада накнада. Висину накнаде за национализоване зграде утврђује комисија општинске скупштине и та накнада износи уг- лавном 10 °/о закупнине која ce плаћа за коришћење зграде од дана сту- пања на снагу Закона о национализацији, односно од 1. јануара 1959 па за период од 50 година. Ta накнада одређена y фиксном износи биће пла- ћена y равним месечним износима y току 50 година. To исто важи и за земљиште које зграду покрива, као и за терен који припада згради за н-ено нормално коришћење.У погледу национализованог земљишта које није изграђено ранијем власнику ce плаћа накнада која je одређена према тарифи коју утврђује општинска, градска односно среска скупштина за своје подручје. На при- мер Скупштина града Београда je својим одлукада од 18. марта 1960. и 6. априла 1962 („Београдске новине — Службени део“, бр. 6/1962) утврдила накнаду за експрописана грађевинска земљишта која износи по једном квадратном метру: а) на подручју ошитине Земун — y I зони од 50—100 динара; y II зони од 20—50 динара и y III зони од 15—30 динара; б) на осталом подручју града Београда — y I зони од 80—400 динара; y II зони 



174 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАод 50—100; y III зони од 40—80 динара; y IV зони од 30—80 динара; y V зони. од 20—60 динара и y VI зони од 15—40 динара.Затим je тачно одређено које делове града обухвата која зона. Поред тога дата je једна општа директива Комисије за одређивање накнаде да je дужна да при оцени узме y обзир: удаљеност земљишта од центра од и комуникација, правилност облика и погодност земљишта за грађење као и друге особине које су од утицаја на цену земљишта као грађевинског, али да не узима y обзир и оне особине земљишта које би утицале на ње- гову вредност као земљишта које ce користи y пољопривредне сврхе (бони- тет, класа и сл.).Према члану 60 Закона о национализацији најамних зграда и грађе- винског земљишта против решења о накнади не може ce изјавити жалба нити водити управни спор. Ранији власник национализоване непокретно- сти, a такође и општина на чијем ce подручју налази непокретно добро, могу y року од 30 дана од дана пријема решења поднети захтев суду да утврди накнаду. По захтеву за утврђивање накнаде решава y ванпарнич- ном поступку срески суд на чијем ce подручју налази национализована непокретност. Против одлуке првостепеног суда може ce поднети жалба окруженом суда y року од 15 дана од доставе решења. Правоснажна судска одлука о накнади замењује решење које je донела комисија за утврђивање нак.наде. Општина je такође странка y овом поступку (члан 61 Закона).8. — Неопходност грађевинске дозволе. — Извођењу грађевинског об- јекта не сме ce приступити без грађевинске дозволе (чл. 15. Уредбе о гра- ђењу — пречишћени текст — ;;Сл. лист ФНРЈ“, број 32/1958). Грађевинска. дозвола ce издаје за извођење целог грађевинског објекта. Предлог за изадавње грађевинске дозволе дужан je да поднесе инвеститор. Уз предлог он мора поднети: а) одобрени главни пројекат; б) решење о одобрењу уже локације; ц) решење о регулационој линији и нивелети за објекте који ће ce изводити y местима која имају регулациони и нивелациони план; д) потврду Народне банке да су за извођење грађевинског објекта обезбеђена. финансијска средства. Грађевинску дозволу издаје општински орган управе надлежан за послове грађевинарства y року од 15 дана од пријема пред- лога. Ако орган управе надлежан за послове грађевинарства не изда грађевинску дозволу y предвиђеном року, или y истом року не врати пред- лог инвеститору са својим примедбама, сматраће ce да je одбио да изда дозволу. По жалби против решења општинског органа решава срески орган управе надлежан за грађевинарство, a против његовог решења републички орган управе надлежан за грађевинарство. Жалба ce изјављује y року од 15 дана од дана пријема решења. Против решења републичког односно савезног органа управе надлежног за послове грађевинарства може ce покренути управни спор.9. — О парцелисању градског зелљишта. — Одлукама општинских скупштина, односно скупштина традова одређују ce подручја која улазе y ужи грађевински рејон. Исто тако одређује ce зоне и одговарајуће парцеле према катастарском плану за одговарајућу изградњу. На пример Одлуком о изменама и допунама одлуке о одређивању зоне за изградњу 



ПРИЛОЗИ 175породичних зграда на ужем подручју града Београда (Београдске новине — Службени део“, бр. 11/1962) одређене су зоне и парцеле: „у зони бр. 58 додаје ce парцела 41/233; „и на тај начин ce тачно по парцелама утврђује где ce могу, a где не, подизати породичне стамбене зграде. Мада je грађе- винско земљиште национализовано када ce ради о парцелама намењеним изградњи породичних стамбених зграда, ранији власник може y једном одређеном року захтевати да му ce изузме парцела за грађење породичне стамбене зграде под условом да такву већ не поседује, односно да не распо- лаже са максимумом дозвољеног стамбеног фонда, a о чему je било напред говора.10. — Посебни nponucu о изградњи концентрисане стамбене градње 
и изградње y индустријским зонама. — Посебним прописима општинских скупштина и скупштина градова уређују ce начини изградње и њено финансирање код концентрисане стамбене изградње индустријских зопа. Ta питања ce уређују посебним одлукама о програмима и условима изград- ње. У тим зонама ce тачно предвиђа број објеката, њихова нумерација, распоред блокова и сл. Тако je према Одлуци о програму и условима стам- бене изградње на ужем подручју града Београда („Београдске новине — Службени део“. бр. 3/1963) предвиђено да ce y концентрисаној изградњи подигне 14.391 станова y 1963. Предвиђено je колико ће y тим блоковима битл: самачких гарсоњера, једнособних, двособних, трособних и четворо- собних станова. Исто тако наложено je Градском фонду за стамбену изград- њу да своје кредитне инструменте постави тако да ce обезбеди што већа мобилизација и ангажовање осталих друштвених средстава као и личних средстава грађана. To значи повољније услове дати онима који нуде веће сопствено учешће y изградњи, или располажу са најбољом организацијом рада и одговарајућим капацитетима, који граде јефтино станове са фиксним продајшш ценама и гарантују најкраћи рок изградње, a сви ти приоритсти треба да буду предвиђни y конкурсним условима.11. — О мерама које поспешују изградњу и мерама против шпекула- 
иије. — Национализација најамних зграда и грађевинског земљишта y свим градским рејонима, прописи о уређењу и коришћењу земљишта y градо- вима, a посебно повољни кредити и кредитна политика стамбене и друге изградње која ce предвиђа друштвеним плановима привредног развитка како текућим тако и перспективним поспешују несметану изградњу. Уства- ри сви напред наведени прописи који ce односе на ову материју имају за циљ фаворизовање изградње и омогућавање што успешнијег урбанистичког развоја.Што ce тиче мера против шпекулације y прописима ce предвиђа да би сваки уговор који има за циљ да ce изиграју прописи из ове материје био ништав и не би могао произвести никаво дејство, за закључење свих уговора из области грађевинарства прописана je обавезна писмена форма, предузећа за обављање грађевинске делатности морају испуњавати посебне услове и сл. Ранијим власницима грађеванског земљишта онемогућена je шпекулација јер je Закон о национализацији најамних зграда и грађевин- ског земљишта ступио на снагу даном усвајања од Савезне народне скуп- 



176 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАштине, a и предлог закона je држан y највећој тајности. Дозвољено je само да ce признају пуноважним само они уговори закључени пре 25. новембра 1958, a чији су потписи уговорних страна оверени од надлежних органа за оверу потписа. Иначе ce пренос својине сматрао ваљаним само ако je извр- шена укњижба y земљишне књиге.12. — Предности које ce пружају за новоградњу. — 17 предности које ce пружају за новоградњу можемо навести: уступање земљишта за изградњу од стране општине под повољним условима уз минималну нак- наду и повољни дугорочни кредити који ce дају како радним организа- цијама, тако и појединцима са минималном каматом. Истина за добијање кредита потребно je да ce да и одређено сопствено учешће за изградњу које ce креће око једне трећине вредности грађевинсског објекта, тако да би de lege ferenda требало ићи на смањење сопственог учешћа при одобра- вању кредита за стамбену изградњу.13. — Знатне измене y класичним атрибутима права приватне сво- 
јине (usus, fructus, abusus). — Може ce слободно закључити да je садр- жина права својине на градским непокретностима услед нових промена које су изазване наглом урбанизацијом и планским развојем градова, a и посебно социјалистичким мерама y Југославији врло ограничена.Овлашћење коришћења (usus) je ограничено на то да власник по- родичне зграде може користити стан y тој згради y којем станује, али истовремено не може уживати два стана на коришћење иако их има y својини. Вишак преко једног стана он мора издати на коришћење другим лицима. Он ce формално појављује као закуподавац, јер према Закону о стамбеним односима од 22. априла 1959 („Службени лист ФНРЈ“, бр. 16/1959) општинска скупштина може прописати услове под којима ce даје стан на коришћење, a може одредити и круг лица која имају првенство за доби- јање стана на коришћење. Све општинске скупштине су искористиле ово законско овлашћење и прописале такве услове. Практично usus je огра- ничено станарским правом које припада кориснику стана, односно титу- лару-носиоцу станарског права. Ово je једно ново право, „станарско право“ које представља ограничење права приватне својине на непокретностима. Носилац станарског права, без обзира о томе y чијој je својини зграда y којој станује (друштвеној или приватној) има одређена права на основу самог закона која скоро потпуно ограничавају сопственика или органа управљаља y вршењу права коришћења као једног од атрибута својине. Власнику породичне стамбене зграде ce стављају на терет позитивне чи- нидбе. Он je обавезан да сноси трошкове управљања и текућег одржавања зграде. Уколико. власник зграде не би вршио ова права носилац станар- ског права може извршити сам све потребне радове за одржавање стана и трошкове одбити од закупнине. Уколико станарина није довољна да покрије ове трошкове, општинска скупштина може наредити власнику да закључи уговор о зајму са банком. У случају да власник не изврши на- ложену обавезу и не закључи уговор са банком, уместо њега зајам ће закључити стамбени орган општинске скупштине. Следи да постоје и по- зитивна ограничења права коришћења јер ce власнику налажу одређене 



ПРИЛОЗИ 177радње и чињења које он сам не би хтео предузети, a поред тога дужан je да стан изда лицу које одреди управни орган и да трпи да то лице y оквиру овлашћења утврђених прописима, a не уговором користи и против његове воље стан.Овлашћење уживања (fructus) постоји, власник зграде има право на цивилне плодове, станарину и закупнину, али и то ограничено, пошто му ce одбије учешће y трошковима управљања и текућег одржавања зграде. Поред тога порези на ове приходе које одређују скупштине оп- штина су ванредно високи и износе преко половину укупне станарине или закупнине (у нашој правној терминологији постоји појам станарине који ce односи на плаћање носилаца станарског права и закупнине на закуп пословних просторија — локала).Овлашћење располагања (abusus) je такође ограничено. Постоје два ограничења. Прво право прече куповине носиоца станарског права пред- виђено члановима 38 и 39 Закона о својини на деловима зграда („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 16/1959), тако да грађанин или правно лице које намерава да прода стан као посебни део зграде дужан je тај део препорученим писмом понудити на продаоју лицу које има станарско право и саопштити му цену h остале услове, тек ако ово не буде хтело да купи или ce не из- јасни y року од 30 дана понудилац може посебни део зграде продати другоме, али само под истим условима или за вишу цену од раније по- нуђене. Друго ако je y питању право својине на пословним просторијама лица која ce баве занатском и другом привредном делатношћу, та својина ce не може отуђити, чак ни лицу коме би та пословна просторија такође служила за обављање заната или допуштене приватне делатности. Једино наследници могу ову пословну просторију наследити под условом да ce и сами баве допуштеном приватном делатношћу. Ако тог нема својина на оваквом објекту постаје друштвена.14. — Наведени прописи потпуно мењају ранија начела о заштити 
права својине на непокретностима. — Истина и даље власнику припадају одговарајуће власничке тужбе, али je њихова практична важност мини- мална иузев када ce ради о праву својине на стану y који власник лично стануј е.15. — Законодавство о грађењу и урбанизлу je имало за последицу 
даље учвршћење друштвене својине. — Сви прописи из области грађе- винарства и урбанизма, као и они који су донети да ce олакша њихово спровођење јачали су друштвену својину на рачун приватне. To ce види из напред изложеног.Може ce закључити да je право својине на непокретностима y СФРЈ доживело потпуну трансформацију и да ce од истина ограничене али до- минантне приватне својине на зградама и грађевинском земљишту Законом о национализацији прешло на друштвену својину. Поред тога и приватна својина, која je као што видимо y извесним границама и строго ограни- чена остала, изгубила je много y свом садржају и својинским овлашће- њима. Следило би да je та својина постала лична, да je y основи изгубила обележја приватне својине y класичном облику, изгубила je y потпуности 
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178 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАексплоататорски карактер и по својој функцији постала једно лично право грађанина за задовољење своје основне потребе за станом. У том смислу можемо говорити о потпуној промени карактера својине на градским не- покретностима и то не само оног дела и на оним објектима обухваћеним национализацијом, већ и y оном делу и y оним објектима који су остали y личној својини грађана.
Др. Радомир Ћуровић

КОНЦЕПЦИЈЕ О МОРАЛНОМ ПРАВУ АУТОРАПод неоспорним утицајем доктрине и јуриспруденције који ce осећао y току читава два века, поступно je сазревала мисао о потреби признања заштите и моралног права аутора путем једне материјалноправне норме. Нарочито je тај утицај снажно деловао на духове y првим деценијама овог века, када je приведена крају припрема за легитимно признање личног (мо- ралпог) права интелектуалних стваралаца доношењем једног међународног нормативног прописа. Нема сумње да су томе, поред судске праксе и док- трине, понајвише допринеле земље чланице Бернске уније — потписнице Бернске конвенције о заштити књижевних и уметничких дела. После жи- вих дискусија и озбиљних напора, њихов труд je крунисан успехом на ме- ђународној дипломатској конференцији за ревизију Бернске конвенције, одржаној y Риму од 7 маја до 2 јуна 1928. Тада су на предлог италијанске делегације y члану 6-bis Конвенције постављени правни основи за заштиту личноправних (моралних) овлашћења умних стваралаца (1).Међутим, y суштини, као што ce може закључити из предњег излагања, правно признање личног (моралног) права аутора спадало je y сложеније и теже проблеме. To je долазило отуда што између појединих националних група није било јединства y схватању ни истоветности y погледима. Главне тешкоће проистицале су из сукоба између латинске (француске, континен- талне) и англосаксонске концепције, које ce заснивају на супротним по- ставкама y погледу правне реглементације личних (моралних) права инте- лектуалних стваралаца. У развоју ауторског „моралног права” постоје дакле два посебна система, два супротна схватања. У погледу значаја који при- дају „моралном праву”, ова два система ce y основи разилазе.
Латинска (франиуска, континентална) концепција личноправних (мо- ралних) овлашћења аутора. — Основна поставка ове концепције састоји ce y истицању првенства личноправних (моралних) прерогатива над имовин- скоправним елементима ауторског права. To je основно ауторско право које има за циљ да обезбеди неповредност и поштовање ауторове личности кроз његово дело, чувајући интегритет његове духовне креације. Личноправна (морална) компонента заузима, дакле, истакнуто и прворазредно место y структури ауторског права. При објављивању једног дела долазе до изра-(1) Eđuardo Piola Caselli: Il diritto morale di autore, Roma, 1939, p. 33. 


