ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ОДЕЛЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРОГРАМ
ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Општинска управа општине Нови Кнежевац на основу члана 7. став 1. Закона о
озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“, број 96/15) сачинила је Програм пописа.
Попис ће трајати до 27.11.2016. године када је рок завршетка пописа на основу
наведеног Закона.
Позивају се грађани који имају незаконито изграђене објекте да доставе Општинској
управи општине Нови Кнежевац попуњен образац: Обавештење за евидентирање
незаконито изграђеног објекта где ће им бити доступни у писарници Општинске управе
општине Нови Кнежевац, у канцеларијама месних заједница и на сајту Општинске управе
општине Нови Кнежевац.
Програм за месец јануар и фебруар и то:
25.01.2016. године - насељена места Банатско Аранђелово, Мајдан и Рабе
09.02.2016. године
23.02.2016. године
29.01.2016. године – насељена места Српски Крстур и Ђала
12.02.2016. године
26.02.2016. године
Остале дане Нови Кнежевац по приспелим Обавештењима и рада грађевинског
инспектора.
Након „преклапања“ сателитског снимка територије Републике Србије из 2015.године и
катастарске подлоге од месеца марта створиће се јасна слика и сачинити прецизна динамика
рада доступна свим грађанима на сајту Општинске управе општине Нови Кнежевац, а у
канцеларијама месних заједница биће окачено на огласним таблама.
ОБРАЗАЦ НЕ ТРЕБА ДА ПОПУЊАВАЈУ:
- они који су већ поднели захтев по предходним прописима,
- они који су поднели захтев за упис права својине, а нису добили Решење по истом
Закону о легализацији објеката („Сл.гласник РС“, бр. 95/13 и 117/14),
- они који су градили по издатој грађевинској дозволи или одобрењу за градњу, а
немају употребну дозволу, а нису одступили од проејкта на основу ког је издата грађевинска
дозвола или одобрење за градњу,
- они који су градили са грађевинском дозволом али нису никад уписали објекат у
катастар непокретности.
Када се заврши попис, грађевински инспектор донеће Решења о рушењу пописаних
објеката, у року од 7 дана које ће доставити Оделењу за буџет, финансије и привредне
делатности, Одсек за урбанизам, заштиту животне средине и комуналне послове тиме ће
започети поступак озакоњења, и тада ће власници бити позвани од стране тог органа да
доставе прописану документацију.
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