РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД
ГРАДСКА ППШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Одељеое за инспекцијске ппслпве и извршеоа
Ул.Кнез Милпша бр.69;
Телефпн: 011/2061-782,
Брпј 356-303/ 2015
____________________20__. гпд.

ПБАВЕШТЕОЕ П НЕЗАКПНИТП ИЗГРАЂЕНПМ ПБЈЕКТУ
На пснпву члана 7. став 11. Закпна п пзакпоеоу пбјеката (“Службени гласник РС”,брпј 96/2015), кап
власник незакпнитп изграђенпг пбјекта пбавештавам Пдељеое за инспекцијске ппслпве и извршеоа Пдсек за грађевинску инспекцију градске ппштине Савски венац, п незакпнитп изграђенпм пбјекту,
пднпснп п незакпнитп изведеним радпвима:
Мплим Вас да пппуните штампаним слпвима и да запкружите ппнуђене пдгпвпре.
ППДАЦИ П НЕЗАКПНИТП ИЗГРАЂЕНПМ ПБЈЕКТУ, ПДНПСНП П НЕЗАКПНИТП ИЗВЕДЕНИМ РАДПВИМА:
Улица и брпј: _____________________________________________________________________________
Катастарска парцела: ____________________ КО ____________
Ппис незакпнитп изграђенпг пбјекта, пднпснп незакпнитп изведених радпва:______________________
__________________________________________________________________________________________
Димензије пснпве: _________________________________________________________________________
Спратнпст пбјекта:__________________________________________________________________________
Намена пбјекта: а) Стамбени б) Ппслпвни в) Ппмпћни г) Ппдземни впдпви
Пбјекат:
а)завршен пбјекат у упптреби
б)изведени кпнструктивни грађевински радпви закључнп са
крпвнпм кпнструкцијпм
Пбјекти за кпје је ппднет захтев за легализацију у складу са раније важећим закпнима п легализацији
нису предмет ппписа: а) није ппднет захтев б) ппднет захтев – брпј предмета:___________________
Пбјекти за кпје је раније впђен инспекцијски ппступак (брпј решеоа п уклаоаоу бесправнп изведених
радпва):__________________________________________________________________________________
Oбјекат изграђен на пснпву грађевинске дпзвпле на кпјeм је приликпм извпђеоа радпва пдступљенп пд
исте (брпј решеоа):________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ППДАЦИ П ВЛАСНИКУ, ПДНПСНП ИНВЕСТИТПРУ:
Име и презиме (за правнп лице и предузетника: Назив, ПИБ и Матични брпј)_________________________
___________________________________________________________________________________________
Местп, улица и брпј _________________________________________________
Кпнтакт телефпн: ___________________________________________________
У Бепграду, дана_____________________гпдине

Пптпис ппднпсипца
___________________________________

ПБАВЕШТЕОЕ СЕ НЕ ППДНПСИ ЗА:
- пбјекте за кпје је ппднет захтев за легализацију у складу са раније важећим закпнима п легализацији.
- пбјекте за кпје је ппднет захтев за упис права свпјине у складу са Закпнпм п ппсебним услпвима за упис
права свпјине на пбјектима изграђеним без грађевинске дпзвпле.
- пбјекте на кпјима је правп свпјине уписанп у складу са Закпнпм п ппсебним услпвима за упис права
свпјине на пбјектима изграђеним без грађевинске дпзвпле.

Наппмена:
На пснпву члана 7. став 10. Закпна п пзакпоеоу власници незакпнитп изграђених пбјеката мпгу
пбавестити грађевинску инспекцију да имају незакпнитп изграђени пбјекат. Обавештеоа грађани мпгу
упутити грађевинскпј инспекцији писаним путем прекп писарнице Услужнпг центра градске ппштине
Савски венац у Бепграду, Кнеза Милпша бр.69, радним данпм пд 8-16 часпва.
Предмет пзакпоеоа је пбјекат за кпји није ппднет захтев за легализацију у складу са раније важећим
закпнпм кпјим је била уређена легализација пбјеката, а кпји је видљив на сателитскпм снимку теритприје
Републике Србије из 2015. гпдине.
Захтеви и пријаве за легализацију ппднети дп 29. јануара 2014. гпдине, сматрају се захтевима у смислу
пвпг закпна.
Предмет пзакпоеоа, у смислу пвпг закпна, јесте пбјекат кпји је завршен у грађевинскпм смислу. Изузетнп
пд пдредбе става 1. пвпг члана, када је предмет пзакпоеоа зграда, предмет пзакпоеоа мпже бити и
зграда на кпјпј су изведени самп кпнструктивни грађевински радпви (темељ, армиранпбетпнски или
челични стубпви са гредама, пднпснп армиранпбетпнска таваница, крпвна кпнструкција), са или без
завршене фасаде. Незакпнитп изграђени пбјекти не мпгу бити предмет пзакпоеоа акп су изграђени пд
материјала кпји не пбезбеђује трајнпст и сигурнпст пбјекта.
Овај закпн се не примеоује на пбјекте за кпје је, у складу са раније важећим прпписима издата
привремена грађевинска дпзвпла. Власник таквпг пбјеката стиче правп на упис права свпјине,
прибављаоем решеоа п упптребнпј дпзвпли, у смислу закпна кпјим се уређује изградоа пбјеката.
Предмет пзакпоеоа је и пбјекат изграђен на пснпву грађевинске дпзвпле, пднпснп пдпбреоа за изградоу
и пптврђенпг главнпг прпјекта, на кпјима је приликпм извпђеоа радпва пдступљенп пд издате
грађевинске дпзвпле, пднпснп пдпбреоа за изградоу и пптврђенпг главнпг прпјекта.
Пп завршетку ппписа незакпнитп изграђених пбјеката из једне зпне, пднпснп целине, надлежни
грађевински инспектпр дпнпси ппјединачна решеоа п рушеоу пбјекта, за све незакпнитп изграђене
пбјекте кпји су на пппису.
Решеое п рушеоу пбјекта дпнпси грађевински инспектпр и дпставља га пргану надлежнпм за издаваое
решеоа п пзакпоеоу. Решеое п рушеоу се неће извршавати дп правнпснажнпг пкпнчаоа ппступка
пзакпоеоа.
Ппступак пзакпоеоа ппкреће се на један пд следећих начина:
1) за лица кпја су ппднела захтев за легализацију пбјеката дп 29. јануара 2014. гпдине, у складу
са раније важећим Закпнпм п легализацији пбјеката, ппступак се ппкреће данпм ступаоа на снагу пвпг
закпна;
2) за лица кпја су власници незакпнитп изграђенпг пбјекта за кпји није ппднет захтев за
легализацију дп 29. јануара 2014. гпдине, а за кпји је грађевински инспектпр дпнеп решеое п рушеоу,
ппступак се ппкреће данпм дпстављаоа тпг решеоа надлежнпм пргану;
3) за лица из члана 6. став 7. пвпг закпна, пднпснп лица из члана 13. став 2. Закпна п ппсебним
услпвима за упис права свпјине на пбјектима изграђеним без грађевинске дпзвпле пп чијем захтеву није
пкпнчан ппступак уписа у складу са пдредбама тпг закпна, ппступак се ппкреће данпм дпстављаоа списа
предмета пд стране пргана надлежнпг за ппслпве државнпг премера и катастра надлежнпм пргану;
4)
за лица из члана 6. став 8. пвпг закпна, пднпснп лица из члана 13. став 2. Закпна п ппсебним
услпвима за упис права свпјине на пбјектима изграђеним без грађевинске дпзвпле, пп чијем захтеву је
извршен упис права свпјине на пбјекту изграђенпм без грађевинске дпзвпле, ппступак се ппкреће
ппднпшеоем захтева за пзакпоеое, у рпку пд шест месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.

