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ЗАПИСНИК
Са седнице Савета округа
одржане 15.08.2017.године са почетком у 1200 сати,
у просторијама Пиротског управног округа
Дневни ред:
1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета;
2.Спровођење Закона о озакоњењу- примена члана 7. став 6. и 7.
3. Разно.
Седници Савета присуствовали су:
- председник Савета округа- Драгана Тончић,
- начелник одељења за урбанизам и стамбено-комуналну делатност Града
Пирота, Зоран Крстић, шеф грађевинске инспекције, Божидар Ристић ;
- начелник одељења за урбанизам и грађевинарство Радмила Иванов и
грађевински инспектор Васка Ђокић,
- начелник општинске управе општине Бела Паланка, Александра Ђорђевић и
начелник одељења за урбанизам Ђурђевић Славољуб;
- и начелник општинске управе општине Бабушница Горан Димитријевић и
начелник одељења за урбанизам општине Бабушница, Владан Савић;
- секретар- Гордана Ђурић.

После усвајања Записника са претходне седнице, председник Савета,
ДраганаТончић је упознала присутне са закључцима донетим на састанку
одржаном 11.08.2017.год. у у Влади Републике Србије који је организовало
Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре и подсетила да је
чланом 7.став 6. Закона прописано да по завршетку незаконито изграђених
објеката надлежни грађевински инспектор доноси појединачна решења о рушењу
објекта, за све незаконито изграђене објекте који су на попису. Ставом 7. истог
члана прописано је да решење о рушењу објекта из става 6. овог члана доноси
грађевински инспектор у року од седам дана од дана евидентирања у складу са
овим Законом и у року од три дана га доставља органу надлежном за издавање
решења о озакоњењу.Такође, још једном је истакнуто да је Министарство
дефинисало квоту од 40 инспекцијских решења дневно и 30 решења о озакоњењу
месечно по једном запосленом. У вези с тим, председник Савета је тражила да се
представници локалних самоуправа и града Пирота изјасне о току и резултатима
спровођења овог поступка, с обзиром да је крајњи рок за завршетак попис
31.08.2017.године.
1. Испред Одељења за урбанизам и стамбено-комуналну делатност града Пирота
начелник Одељења је обавестио да је на територији града Пирота попис завршен и
да су сачињене пописне листе бесправно изграђених објеката. Попис је завршен и
у већем броју равничарских села,али проблем представљају удаљена села у
брдско-планинском подручју.
Приликом спровођења овог Закона уочено је да није јасно дефинисано колико
детаљно треба спроводити сам поступак, па зато у неким општинама поступак
самог пописа траје знатно краће у односу на друге општине, али, с друге стране, ту
где се није радило детаљно приликом пописа јавља се проблем у поступку
озакоњења. На територији града Пирота и свих околних села попис врше лица
ангажована по уговору, а решења доносе три инспектора који поред овог посла
имају и своје редовне активности, па сматрају да су постављене квоте нереално
високе,с тим да је предлог да се приликом пописа може користити геодетски
снимак прихватљив и да би био од велике помоћи за завршетак посла.Квота од 30
озакоњења није ствар само служби локалне самоуправе јер у току озакоњења се
води одговарајући поступка у коме поред општинског органа за чије потребе ради
само један запослени коме ово и није једини посао који обавља, учествује и
странка,што додатно успорава сам поступак.
Закључак је да је ће за завршетак пописа на територији града Пирота уз примену
геодетских снимака бити потребно још најмање месец дана, а да је утврђена
квота од 30 решења о озакоњењу месечно по једном запосленом нереално
висока.

2.Представници oпштине Бабушница су изјавили да је попис на територији
њихове општине завршен , а за половину пописаних објеката донета су и
решења.Међутим, приликом пописа прављене су грешке које су углавном изазване
недовоњно прецизним разјашњењем пре свега шта је то што се треба пописати,
посебно када су у питању помоћни објекти, па те грешке додатно успоравају даљи
поступак. И преставници општине Бабушница су истакли да посао око доношења
решења неће моћи да се заврши у постављеном року јер запослени који раде на
овим пословима, поред тога обављају и друге, текуће послове, а посебно су
оптерећени пријемом странака који је у везу са поступком озакоњења.
3. На територији општине Бела Паланка попис је завршен. Стручна служба
општине формирала је групе за попис од младих људи који су били на стручној
пракси у општини. У току њиховог рада било је доста грешака које су додатно
изискивале ангажовање да се настале грешке исправе посебно код пописа објеката
који су изграђени пре доношења Закона, због чега је и донето 100 закључка о
обустави поступка, а пре доношења тих закључака било је неопходно задовољити
одређену процедуру, а све то изискује додатно време и ангажовање запослених.
4.У вези са тим представници општине Димитровград истакли су да су велику
помоћ имали од стране Катастра који им је доставио списак објеката
изграђених пре доношења Закона, што је случај са скоро свим објектима у
селима,па самим тим они нису имали проблема као службе у другим општинама.У
овој општини попис је завршен, донета су сва решења и сада предстоји поступак
легализације, за који се надају да ће бити завршен у предвиђеном року.
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