На основу члана 7.став 1 а у вези чл.6. Закона озакоњењу објекта („Службени гласник РС“
бр. РС 96/2015), члана 52. тачка 5. Зоакона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. РС
129/07), 83/2014- др.) Начелник Општинске управе а на предлог грађевинске инспекције дана
15.12.2015, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
КОЈИ САДРЖИ ЗОНЕ И ДИНАМИКУ ВРШЕЊА ПОПИСА ПО ЗОНАМА.
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
Основ за доношење ове одлуке прописан је одредбама члана 7. став 1.а у вези чл. . 6.
Закона о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС“, број 96/2015) којом је прописано: ” Попис
незаконито изграђених објеката из чл.6 став4. Овог Закона , врши се према програму пописа по
зонама,односно целинама, који на предлог грађевинске инспекције доноси начелник општинске
,односно градсе управе“
Члан 2.
У складу са обавезом Општине Вршац коју предвиђа члан 7. Закона о озакоњењу
објеката("Сл.гласник РС", бр. 96/2015 ), Грађевинска инспекција Одељења за урбанистичко –
грађевинске и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Вршац,припремила је
предлог пописа по зонама , односно целинама, динамику вршења пописа изражену табеларно
Члан 3.
У циљу поступања са напред наведеним одредбама чл. 7. Закона о озакоњењу
објеката/“Слуужбени гласник РС”, бр. 96/2015 ) на предлог грађевинске инспекције Начелник
Општинске управе Општине Вршац доноси одлуку о програму пописа незаконито изграађених
објеката и утврђује правила пописа по зонама и динамику вршења пописа за територију општине
Вршац/ Вршац и 23 насеља/.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је графички приказ Генералног плана Општине Вршац са
обухватом зона и блоковима , као и ситуациони планови насељених места .
Члан 5.
Програм пописа садржи:
1. *Решење о формирању Комисије за попис ,чланове комисије и њихове заменике именује
Председник Општине , утврђује њихове надлежности, обавезе и одговорности,рокове за
извршење задатака и начин подношења извештаја.
2. Динамику вршења пописа по зонама изражену табеларно

3. *Начин на који ће се спроводити попис незаконито изграђених објеката .
4. Локална самоуправа је у обавези да обезбеди простор, опрему и омогући члановима
комисија одлазак на терен.
5. Локална самоуправа је у обавези да обезбеди логистичку подршку у предвиђеном
простору у коме ће се комисије састајати , вршити припреме за одлазак на терен у
складу са динамиком спровођења пописа и радни материјал са терена предавати
носиоцима пописа, односно грађевинској инспекцији.
6. Члановима комисија неопходно је обезбедити легитимације-идентификационе картице
на којима ће бити налепљена њихова слика и написан број решења којим су именовани
7. Програм пописа по зонама односно по целинама са динамиком спровођења пописа је
јаван и објављује се на званичној интернет презентацији локалне самоуправе /чл. 7 став 5.
Закона о озакоњењу/истицањем на видном месту на Огласној табли јединице локлне
самоуправе , месној заједници,остављањем обавештења на улазу зграда
8. Комисије попис обављају у законом прописаном року а најкасније до 27.11.2016 године.
9. Средства за рад Комисија обезбеђује локална самоуправа.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Вршац“.
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