
На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објекта (“Службени гласник РС“ 

број 96/2015), на основу предлога грађевинске инспекције, Начелник општинске управе 

доноси: 
 

ПРОГРАМ 

 

ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 

Члан 1. 

 

Овим програмом утврђују се зоне, односно целине пописа незаконито 

изграђених објеката за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније 

важећим Законом којим је била уређена легализација објеката на територији општине 

Чајетина, а који је видљив на сателитском снимку Републике Србије из 2015. године. 

 

Члан 2. 
 

Попис незаконито незаконито изграђених објеката, вршиће стручна служба 

Општинске управе по зонама и динамиком утврђеном у овом програму. 

У циљу ефикаснијег спровођења пописа незаконито изграђених објеката, може 

се образовати комисија за попис незаконито изграђених објеката, као помоћно радно 

тело. 

Комисија из става 2. овог члана, образује Начелник Општинске управе. 

 

Члан 3. 

 

На територији општине Чајетина утврђују се зоне пописа незаконито изграђених 

објеката, са планираним временом потребним за попис објеката по зонама, која 

подразумева и то: 

 

редни број зоне зоне пописа динамика пописа месец/година 

 

1 Екстра зона 25 радних дана јануар, фебруар 

2016.године 

2 Прва зона 25 радних дана фебруар, март  

2016. године 

3 Друга зона 25 радних дана март, април  

2016. године 

4 Трећа зона 25 радних дана април, мај  

2016. године 

5 Четврта зона 25 радних дана јун, јул  

2016. године 

6 Пета зона 60 радних дана јул, август, септембар  

2016. године 

7 Ван зона 60 радних дана септембар, октобар, 

новембар 

2016. године 

 

 



 

Члан 4. 

 

Грађевинска инспекција ће доносити појединачна решења о рушењу објекта за 

све незаконито изграђене објекте, који су на попису, у року од 7 дана од дана пописа 

објеката сваке појединачне зоне, односно целине. 

Грађевинска инспекција ће решења о рушењу објеката из става 1. овог члана 

доставити Одсеку за урбанизам и просторно планирање Општинске управе Чајетина 

као надлежном за озакоњење објеката у року од 3 дана од дана доношења. 

 

Члан 5. 

 

Овај програм објавити у Службеном листу општине Чајетина и на интернет 

страници Општине Чајетина. 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

 

 

 

  Број: 354-8/2016-02                                                                           НАЧЕЛНИК 

 Дана 12. Јануара 2016. године                                                     Општинске управе 

 

                                                                                                      ВЕЉКО РАДУЛОВИЋ 

 

 

 


