ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
за територију општине Ћићевац

Законом о озакоњењу објеката (''Сл. гласник РС'', бр.96/2015) предвиђено је
сачињавање Програма пописа незаконито изграђених објеката.
Предмет пописа су:
- сви објекти (стамбени, помоћни и остали), незаконито изграђени након ступања на
снагу одређених уредби, закона и прописа о изградњи. Реч је о објектима грађеним после
1948.год. у насељима градског карактера, сеоским стамбеним објектима грађеним после
1961.год. и осталим врстама објеката грађених на селу после 1973.године.
- објекти грађени на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, али је
приликом извођења радова дошло до одступања од пројекта који је саставни део одговарајућег
одобрења.
Објекти, за које је поднет захтев за легализацију до 29. јануара 2014.године, као и објекти
изграђени у складу са одговарајућим одобрењем, у складу са Законом о планирању и изградњи,
нису предмет пописа и евидентирања.
Обзиром на обимност посла у спровођењу пописа објеката, потребно је формирати
помоћно радно тело - комисију за вршење пописа коју би сачињавали: председник комисије;
заменик председника комисије; двојица чланова комисије – пописивачи, који би кординирали
рад на терену; чланови комисије – пописивачи.
Предлог је да, заједно са председником комисије, комисију чине 15 сталних чланова и 5
заменика чланова који би у рад комисије били укључивани по потреби. Чланови комисије би
били груписани по двоје-ца пописивача, од којих би један морао да има основна знања из
области због чега је комисија формирана.
Председник општине ће донети решење којим ће бити именовани чланови комисије за
попис незаконито изграђених објеката.
Свакодневно у 730 сати, комисија ће имати кратке радне састанке, када ће пописивачи
предавати прикупљене податке из предходног дана и на основу којих ће се пратити динамика
спровођења пописа.
Потреба техничких средстава – возила:
- службени ауто ............................................... ком. 1
- ПС рачунар ..................................................... ком. 1
- фото-апарат /дигитални/ ............................... ком. 2
- пантљика од мин.10 метара .......................... ком. 9
- фасцикла са механизмом и чврстом
подлогом за писање ...................................... ком. 8

Зоне пописивања објеката:
На основу густине насељености и броја изграђених објеката, одређене су три зоне.
l зона
Обухваћена насељена места: Ћићевац, Појате и Сталаћ.
ll зона
Обухваћена насељена места: Лучина, Град Сталаћ, Мрзеница и Плочник.
lll зона
Обухваћена насељена места: Браљина, Мојсиње и Трубарево.
Динамика спровођења пописа по зонама:
Предвиђено је да се попис објеката прво врши у првој зони, а затим у другој и на крају у
трећој зони. Редослед вршења пописа по зонама опредељен је на основу критеријума којима су
одређиване зоне, као и то да се имало у виду, обзиром на доба године и могуће временске
услове, прво ближе и приступачније локације.
Током вршења пописа пратиће се динамика пописа, па у зависности од развоја
активности могуће су корекције овог програма како би се евидентирање незаконито изграђених
објеката завршило у законском року, тј. до 27. новембра 2016.године.
Поред тога што се овај програм објављује на званичној интернет презентацији
Општинске управе Ћићевац, грађани ће о попису бити обавештени истицањем обавештења на
одговарајућим местима у насељима.
Попис објеката у првој зони отпочети по формирању комисије за попис и по обезбеђењу
техничких средстава, а то би било половином јануара 2016.године.
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