ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ОЗАКОЊЕЊА

Поступак озакоњења се на основу Закона о озакоњењу објеката покреће:

1. за лица која су власници незаконитог објекта, за који није поднет захтев за
легализацију до 29.01.2014. године, поступак се покреће по службеној дужности
даном достављања решења о рушењу од стране грађевинског инспектора, ако је
објекат видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године,
2. за лица која су власници незаконитог објекта за који није поднет захтев за
легализацију, а за који је Катастру поднет захтев за упис права својине по Закону о
посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе који није правноснажно окончан, поступак oзакоњења се покреће даном
достављања надлежном органу за озакоњење наведених захтева са списима предмета
од стране Катастра, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона,
3. лица која су уписала право својине на објекту на основу Закона о посебним условима
за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, могу поднети
захтев надлежном органу за озакоњење у року од шест месеци од дана ступања на
снагу овог закона,
4. постојећи захтеви и пријаве за легализацију који су поднети у складу са раније
важећим Законом о легализацији објеката сматрају се захтевима за озакоњење, а
поступак се покреће даном ступања на снагу овог закона,
5. За објекте за које је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи,
али не и решење о употребној дозволи, такав поступак се окончава у складу са
одредбама овог закона решењем о озакоњењу, без спровођења поступка прописаног
овим законом.
6. предмет озакоњења је и објекат за који је по правноснажности решења којим се одбија
захтев за легализацију промењен плански документ или је захтев власника одбијен из
разлога који су овим законом другачије прописани, а повољнији су за власника
незаконито изграђеног објекта, онда надлежни орган констатује ту чињеницу и
наставља поступак озакоњења у складу са овим законом

