
                                                   
                                       
                       ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

      грађевинске инспекције за 2019.годину 

  
          У поменутом периоду грађевинска инспекција је имала укупно 259 

предмета, чија заступљеност по структурама је следећа: 

1.Управни предмети - бесправна изградња (шифра 356).....................17 

2.Управни предмети-  остале надлежности(шифра 354).....................188 

3.Вануправни предмети - захтеви странака (шифра 354).....................54 

 

           

           Грађевинска иннспекција је укупно извршила 99 надзора, од 

чега 55 редовних, 42 ванредна, 1 контролни и  1 допунски надзор. За 

вршење редовних и допунских надзора тражено је 57 налога за 

инспекцијски надзор, а надзирани субјекти су обавештавани о 

планираној инспекцијској контроли у складу са Законом о 

инспекцијском надзору  и  Плану рада инспекције за 2018.год.  

 

          Грађевински инспектор  врши надзор у складу са прописаним 

надлежностима, над применом одредби Закона о планирању и 

изградњи и Закона о становању и одржавања стамбених зграда, тако 

да се највећи број управних предмета и редовних инспекцијских 

надзора односи на контроле изградње објеката на основу 

грађевинске дозволе и извођења радова на основу Решења о 

одобрењу за извођење радова. Законом је прописано  да се врши 

редовна инспекцијска контрола након завршетка темеља објеката за 

све категорије, а за објекте категорије А веће од 200м2 и  категорије 

Б и В се врши још једна редовна контрола након завршетка објекта у 

конструктивном смислу. У 2019.год. извршено је  28 редовних 

надзора над изградњом објеката, где је применом контролних листа 

код 18 надзираних субјеката утврђено да се изградња врши у складу 

са законом а код 10 надзираних субјеката су изречене мере за 

усаглашавање са законом и другим прописима. Највећи број, 8 

изречених мера се односи на одступање од грађевинске дозволе у 

току изградње, у једном случају је наложено прибављање употребне 

дозволе за изграђени објекат а у једном случају је наложено извођење 

потребних радова  

 

 

           У смислу превентивног деловања, послато је 101 обавештење  и 

38 дописа са препорукама надзираним субјектима како би се 

обезбедило законито поступање, остварио циљ инспекцијског надзора 

и предупредиле штетне последице евентуалног незаконитог 

поступања. 

 

У обрађеним предметима су донета следећа акта: 

1.Записника.................................................................................................. 83 

2.Решења........................................................................................................36 

3.Одговора странкама.................................................................................52 

4. Извештаја о контроли темеља изградње објеката.............................40 

5.Извештаја о контроли завршетка конструкције објекта..................13 

 



  Жалбени поступак 

-број поднетих жалби................................................................................1 

-број нерешених жалби.............................................................................0  

-број покренутих управних спорова......................................................1 

-број незавршених управних спорова....................................................1 

 

          У току 2019. год., другостепени орган је  решио 4 поднете жалбе, 

једну из ове године, једну из 2018.год. и две из 2017.год. које се односе на 

поступак озакоњења и у сва четири случаја су жалбе одбачене, а 

првостепено решење потврђено. У току ове године је, у једном случају, 

жалилац покренуо Управни спор код Управног суда у Београду, против 

решења другостепеног органа из 2018.год., који још није окончан. 

Такође, стигла је пресуда управног суда на решење другостепеног органа 

из 2017.год.  којом је тужба одбачена и потврђено решење Министарства. 

 

  Казнени поступак 

 

         У току 2019.год. грађевински инспектор није подносио 

кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ нити пријаве за 

прекршаје. 

 

 

 

Прилог: Табеларни извештај о раду 

Евиденција извршних решења за 2019.год. 

 

 
   
 
                                                       Грађевинска инспекција: 

                                             Миливојевић Снежана, дипл. инг.грађ. 

 

                                             Стојковић Марија, маст. инг.арх. 

 

                                               

                                           

 

                                                


