
На основу члана 7. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", бр.96/15) 
и члана 22. а у вези са чланом 21. став 3. Одлуке о општинској управи општине Врњачка 
Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања", број 21/2014), Заменик начелника 
општинске управе општине Врњачка Бања, на предлог грађевинске инспекције, доноси 
следећу 
 

 
ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
У Програму пописа незаконито изграђених објеката на територији општине 

Врњачка Бања у поглављу I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ додаје се став 4. и 5 који гласе: 
 „У циљу ефикаснијег спровођења пописа незаконито изграђених објеката и поступања по 
захтевима за пријаву незаконито изграђених објеката на основу Закона о озакоњењу 
објеката, попис и евидентирање незаконито изграђених објеката врши и грађевински 
инспектор.“ 
„Евидентирање незаконито изграђених објеката врши се на обрасцу – појединачном 
пописном листу чију садржину је прописао министар надлежан за послове 
грађевинарства.“ 
 

Члан 2. 
Иза поглавља I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ додаје се поглавље Iа ПРЕДМЕТ ПОПИСА које гласи: 
„Предмет пописа су незаконито изграђени објекти и то: објекти, односно делови објекта 
изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу; помоћни и други 
објекти који су у функцији главног објекта, или су у функцији одвијања технолошког 
процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног главног објекта 
и озакоњују се заједно са главним објектом; објекти, односно радови изведени у складу са 
чланом 145.Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, бр.72/09,81/09 – 
исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14); 
подземни радови као и надземни водови, ако по техничким карактеристикама и положају 
представљају самосталне објекте, као и објекти изграђени на основу грађевинске дозволе, 
односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом 
извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за 
изградњу и потврђеног главног пројекта, ако: 

- за објекат, односно радове није поднет захтев за легализацију у складу са раније 
важећим законом којим је била уређена легализација објекта или да је видљив на 
сателитском снимку територије Републике Србије за 2015. годину; 

- је по правоснажности решења којим се одбија захтев за легализацију, промењен 
плански документ или је захтев одбијен из разлога који су Законом о озакоњењу објекта 
другчије прописани, а повољнији су за власника незаконито изграђеног објекта; 



- је у поступку легализације издато решење о грађевинској дохзволи, али не и 
решење о употребној дозволи. 
 
Предмет пописа нису објекти на које се Закон о озакоњењу објекта не примењује. 
 

Члан 3. 
Ова допуна Програма ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници 
општине Врњачка Бања.“ 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: ______________/2015 од 15.01.2015.год. 

 
                     

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                            

___________________________________ 
Славиша Пауновић, дипл.правник  

 
 
 


