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Г О Л У Б А Ц

На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", број 
96/2015), а у складу са предлогом грађевинског инспектора општинске управе Голубац, 
Начелник Општинске управе Голубац, доноси 25.12.2015. године:

П Р О Г Р А М

пописа незаконито изграђених објеката на подручју Општине Голубац

Члан 1.

Овим Програмом се утврђују зоне, односно целине, за попис незаконито 
изграђених објеката за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније 
важећим законима којима је била уређена легализација објеката на подручју Општине 
Голубац, а који су видљиви на сателитском снимку територије Општине Голубац за 
2015. годину.

Члан 2.

Попис објеката из члана 1. овог Програма вршиће грађевински инспектор 
Општинске управе Голубац и Комисија за попис незаконито изграђених објеката коју 
формира Начелник Општинске управе Голубац посебним решењем.

Члан 3.

На подручју Општине Голубац, утврђују се 3 зоне пописа незаконито изграђених 
објеката, и то:

ПРВА ЗОНА ПОПИСА:

Обухвата катастарске општине: Душманић,Клење,Миљевић,Шувајић,Доња 
Крушевица,Браничево,Поникве,Бикиње и Барич.

ДРУГА ЗОНА ПОПИСА:

Обухвата катастарске општине: Голубац,Винце и Усије.

ТРЕЋА ЗОНА ПОПИСА:

Обухвата катастарске општине: Добра,Брњица,Радошевац,Сладинац,Војилово, 
Кудреш,Житковицу, Снеготин, Малешево, Двориште и Кривачу.



Члан 4.

Попис незаконито изграђених објеката вршиће се следећом динамиком:

ПРВА ЗОНА ПОПИСА: до 31.05.2016. године

ДРУГА ЗОНА ПОПИСА: од 01.06.2016 године до 31.08.2016. године

ТРЕЋА ЗОНА ПОПИСА: од 01.09.2016. године до 31.12.2016. године

Члан 5.

Грађевинска инспекција Општиске управе Голубац ће доносити појединачна 
решења о рушењу објекта, за све незаконито играђене објекте који су на попису, у року 
од 7 дана од дана пописа објекта у појединачним зонама.

Грађевинска инспекција Општиске управе Голубац решења о рушењу објеката 
из става 1. овог члана достави ће Одељењу за урбанизам и изградњу, комуналне, 
инспекцијске и имовинско-правне послове, као надлежном за озакоњење објекта, у 
року од 3 дана од дана доношења решења.

Овај програм ступа на снагу даном доношења, и објавиће се на званичној 
интернет презентацији Општине Голубац (уучууу.аоћдћас.от.га4) и на огласној табли 
Општинске управе Голубац.

Члан 6.

в


