
 

 Годишњи извештај о раду грађевинског инспектора  

општине Богатић за 2021.годину  

 

На основу члана 44. Закона о инспекцијско надзору (Сл.гласник РС бр. 36/2015, 

44/2018 – др.закон и 95/2018) грађевински инспектор доноси Годишњи извештај о раду 

и показатељ делотворности инспекцијског надзора за 2020.годину: 

 

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање)  

Грађевински инспектор обавештава  надзирани субјект о предстојећем инспекцијском 

надзору, обавештава о предмету и трајању поступка, правима и дужностима, указује на 

садржај контролних листи које су објављене на сајту општине, акт о примени прописа 

итд. 

 2) Превентивно деловање инспекције: 

Грађевински инспектор обавештава јавност путем сајта оппштине, објављује контролне 

листе, план и програм, акт о примени прописа, пружа стручну и саветодавну подршку 

надзираним субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним 

субјектима или у вези са надзираним субјектима, инвеститорима,  укључујући издавање 

аката о примени прописа и службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским 

надзорима и другим активностима усмерених ка подстицању и подржавању законитости 

и безбедности пословања и поступања, и спречавања настанка штетних последица по 

законом заштићена добра,права и интересе. 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 

прописима, који се мери помоћу контролних листи је уједначен. 

4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) није 

било. 

5) У току 2021.године није било утврђених нерегистрованих субјеката, ни мера према 

истима. 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство: 

Инспектор сарађује са инспекторима из других градова и општина, и размењује искуства. 

7) Остварење плана инспекцијског надзора: 

 У оквиру обједињене процедуре грађевински инспектор је извршиo 155 

ванредних инсп.надзора где су потврђене законитости рада надзираних субјеката 

(83 контроле темеља и 72 контролa завршетка објекта у конструктивном смислу).  

 Поднето је 24 захтева за излазак инспекције, и  инспекција је покренула 18 

ванредних надзора. 

 У току 2021.године није било ни једног редовног инспекцијског надзора. 

 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције је добар, и у току 2021.године није било заједничких инспекцијских надзора. 

9) Послове грађевинске инспекције обавља 1 грађевински инспектор који је 

дипломирани инжињер архитектуре; у канцеларији поседује компјутер, располаже 



метром. Инспекција не располаже сопственим аутом већ користи  општински аутомобил 

који користе и друге службе. 

10) Грађевински инспектор се придржавао рокова прописаних за поступање инспекције. 

11) Управна акта и њихов исход, донети у току 2021.године: 

Поднето је 24 захтева за излазак инспекције, и овај орган је донео:  

 8 пута потврђена законита поступања надзираних субјеката на записнику 

 9 мере наложене на записник 

 2 решења о обустави 

 2 решења о уклањању 

 Разна бавештења о току поступака; обавештења о непокретању поступка 

 Решења о принудном уклањању нису донета јер општинска управа није 

обезбедила извођача радова 

У оквиру обједињене процедуре грађевински инспектор је извршиo 155 ванредних 

надзора где су потврђене законитости рада надзираних субјеката:  

 83 контроле темеља и  

 72 контроле завршетка објекта у конструктивном смислу. 

У поступку озакоњења донето је: 

 350 закључка о обустави решења о рушењу у поступку озакоњења за објекте 

који су озакоњени. 

12) У току 2021.године био је 1 приговор на рад грађевинског инспектора 

13) Програм стручног усавршавања инспектора :   

Инспектор није ишао на саветовања у току 2021. 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа није било. 

15) Грађевински инспектор благовремено доставља податке лицу задуженом за 

објављивање на сајту општине преко (контролне листе, годишњи план и програм, 

извештај, итд.)     

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора је 

задовољавајуће 

17) Поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, 

пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција није 

било у току 2021.године. 

18) остали послови грађевинског инспектора: 

Врши послове Администратора  у вези са применом Е-ЗУП-а; учествује у раду у разним 

комисијама и радним  телима, као и на процени штете на грађевинским објектима по 

налогу Општинског већа, Председника и Начелника управе и друге послове по налогу 

Начелника управе и др. Вршио је послове саобраћајног инспектора у поступцима 

издавања такси дозвола. 

 

 

Грађевински инспектор: 

Јелена Угљешић д.и.а. 

 


