
 
  
                               ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
  
 
                                              
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ  НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА  ЗА  
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ВЕЛИКО             
ГРАДИШТЕ  ЗА 2018-у ГОДИНУ   
 
  
I     УВОД 
 
                    Годишњи план рада инспекцијског надзора  одељења  за инспекцијске  послове 

општинске управе  општине  Велико  Градиште за 2018.годину доноси се у складу са 
чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“, бр.36/2015 ).  

                    Сврха доношења Годишњег плана инспекцијског надзора је повећање 
ефикасности и транспарентности рада,  јачање поверења грађана у инспекцију и : 

- непосредна примена закона и других прописа; 
- спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом 

степену; 
- праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену; 
- превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора. 
                 
                    Циљеви Годишњег плана су непосредна примена закона и других прописа 
односно, извршење планираних мера и активности на спровођењу закона, превентивног 
деловања, спречавања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката и 
одређени број ванредних инспекцијских надзора у периоду у ком ће се вршити редовни 
инспекцијски надзор.  
 
                    Инспекцијски надзор и службене контроле спроводе се употребом метода и 
техника како је прописано законом и подзаконским актима који су темељ за поступање 
инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа. 
                    Послови и задаци из Годишњег плана обављају се свакодневно, како у седишту 
инспекције, тако и на терену на територији општине Велико Градиште.  
 
 
II     НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ  
 
                   Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за 
инспекцијски надзор-инспекцијске контроле, едукацију, састанке, извршење управних мера 
као и контролу истих и других активности у оквиру рада инспекције спроводе се и 
непланиране активности за које је такође потребно време. 
                   Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, 
запремљену електронску пошту, телефонске пријаве као и непосредна запажања инспектора 
на терену. 
 
 
III     ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
                     Одељење  за инспекцијске  послове општинске  управе општине  Велико  

Градиште састоји  се од  комуналне инспекције  која  од октобра 2017.године броји  3. 
Комунална инспектора (трећи комунални инспектор додат последњом 



систематизацијом радних и који је уједно и руководилац Одељења), саобраћајне 
инспекције која броји 1.  саобраћајног инспектора, грађевинске  инспекције која  броји 
1. грађевинског инспектора и туристичке инспекције која броји 1. туристичког 
инспектора. 

 
IV     ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС 
 
                     Инспекцијски надзор из области комуналне, саобраћајне, грађевинске и 

туристичке  инспекције.  
                      
 
                                          ПЛАН  РАДА 
 
 
                      План рада се састоји од активности и прописа које ће примењивати 

комунална, саобраћајна, грађевинска  и туристичка  инспекција.   
 
 
 ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
План рада за 2018-у годину 
 

 
 Саобраћајна инспекција Одељења за инспекцијске послове Одељења за инспекцијксе 
послове  Општинске управе општине Велико Градиште у 2018.-ој  години вршиће надзор над 
применом: 
  

 Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 68/2015); 
 Закона о превозу терета у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 68/2015); 
 Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 

93/2012, 104/2013); 
 Одлуке о општинским путевима у општини Велико Градиште (''Службени гласник општине 

Велико Градиште'', број 7/2017); 
 Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште (''Службени 

гласник општине Велико Градиште'', број 7/2017); 
 Одлуке о јавном превозу путника, ствари и такси превозу на територији општине Велико 

Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'', број 5/2017); 
 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште (''Службени 

гласник општине Велико Градиште'', број 3/2017). 
 
Саобраћајна инспекција спроводећи горе наведене прописе вршиће надзор над 

обављањем линијског, посебног линијског и ванлинијског и такси превоза путника; јавном 
превозу ствари; превозу за сопствене потребе лица и ствари; одржавање и коришћење 
паркиралишта; уређење и одржавање аутобуских и такси стајалишта; стање јавног пута, дела 
пута или путног објекта; одржавање јавног пута, хоризонталну и вертикалну саобраћајну 
сигнализацију; услове одвијања саобраћаја на јавном путу; спровођење редовних и правилних 
мера заштите јавног пута; раскопавање и довођење у технички исправно стање јавних 
саобраћајних површина; увођење привременог режима саобраћаја и друге послове надзора у 
друмском саобраћају. 

Горе наведене послове обављаће један извршилац – саобраћајни инспектор, 
дипломирани инжињер саобраћаја. 
 

I. КОНТРОЛА ПРЕВОЗА ТЕРЕТА 



 
 
Превоз терета се врши као јавни превоз терета и превоз терета за сопствене потребе. 

Анализом досадашњих активности саобраћајне инспекције и резултата инспекцијских 
прегледа на територији општине Велико Градиште може се проценити низак ризик у овој 
области.  

Наиме, превоз за сопствене потребе је углавном заступљен код индивидуалних 
пољопривредних произвођача приликом транспорта готових повртарских производа до 
тржишта.  

Јавни превоз терета је сходно дефиницијама из сада на снази Закона о превозу терета 
у друмском саобраћају занемарљиво присутан, односно на територији општине Велико 
Градиште немамо регистроване веће транспортне фирме, већ се углавном превоз терета 
обавља у склопу понуде произвођача или трговаца где је то сада дефинисано као превоз за 
сопствене потребе. Акценат контроле у овом домену биће на јавном превозу у транзиту кроз 
општину Велико Градиште. 

Планом је предвиђен појачани надзор превоза терета непосредно пре и у време грејне 
сезоне (август – фебруар), где имамо учестали дотур огрева према непосредним 
потрошачима, у време грађевинске сезоне (март – октобар)  када имамо учестали превоз свих 
врста грађевинског материјала, као и у време пријема на откуп пољопривредних производа 
(јул – октобар), пријем жита, сунцокрета, кукуруза. Контроле ће се вршити као редовне и као 
ванредне у току и ван радног времена у координацији са службом саобраћајне полиције, како 
по службеној дужности тако и по пријавама. 

Континуирана контрола превоза терета ће се обављати у време пазарног дана у 
Великом Градишту, понедељком, када је појачана фреквенција теретних возила ради дотура 
робе до потрошача. 

 
 

II. KOНТРОЛА ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
 

Јавни превоз путника обавља се као линијски, ванлинијски и такси превоз путника. 
Контроле јавног превоза спроводиће се као редовне и ванредне, по службеној дужности и по 
пријави. 

На територији општине Велико Градиште не постоји већи број превозника који се 
баве линијским превозом нити има више регистрованих линија јавног превоза путника, те се 
анализом контрола из ранијег периода и затеченим ситуацијама при инспекцијким 
прегледима може проценити низак ризик. 

Акценат у контроли јавног превоза путника биће стављен на ванлинијски превоз 
путника (превоз организованих група удружења, спортиста, ...), као и на посебан линијски 
превоз (редован превоз ђака, радника...) где се процењује средњи ризик. Контролисаће се, у 
циљу сузбијања сиве економије, поседовање важећих решења о регистрацији предузећа и 
радњи. 

Посебан акценат у контроли јавног превоза путника биће стављен на контролу такси 
превоза путника и ванлинијског ''комби'' превоза ка и из иностранства где се процењује висок 
ризик. Оваква процена ризика се заснива на искуству из претходног периода. 

Наиме, учесталим контролама Пореске управе поједини такси предузетници 
означени су као неплатише – дужници где су те такси радње по налогу НБС угашене а да а 
томе власници нису ни обавештени. Таква ситуација легалан рад такси превозника пребацује 
у домен сиве економије. Поред тога у поплави сиве економије иста се одражава и на појави 
такси превозника без Решења о оснивању радње или предузећа. Из горе наведених разлога 
контрола такси превозника ће бити редовна и стално актуелна, у радно време и ван радног 
времена по службеној дужности и евентуалним пријавама на нелегалну конкуренцију. 
Контролисаће се најпре Решење о оснивању радње или предузећа, временски ограничене 
потврде (лекарско уверење, потврда о баждарењу таксиметра, пп апарата...) као и обавезна 
опремљеност такси возила. Контрола ће бити спровођена на такси станици као и на 



''пунктовима'' уз подршку саобраћајне полиције при заустављању карактеристичних такси и 
квази такси возила. 

Такође, општина Велико Градиште је позната и препозната као општина чији велики 
број житеља ради у иностранству пре свега Италији и Аустрији, па је сходно потребама тих 
грађана на терену присутан одређен број власника путничких комби возила који врше превоз 
путника ''од врата до врата'' ка и из иностранства без валидне документације за радњу или 
предузеће као и возило. Како је то дефинисано као терен у коме ''цвета'' сива економија, 
уназад већ дужи временски период се спроводе циљане акције контроле превоза путника у 
друмском саобраћају са заказаним терминима очекиваног проласка (петак увече, недеља 
преподне) у координацији са службом саобраћајне полиције уређене као редовне контроле 
ван радног времена (минимално једном месечно). 

У циљу превентивног деловања заинтересовани и потенцијални превозници ће 
редовно бити информисани о могућностима и погодностима регистровања радњи и уласка у 
легалне токове пословања. 

 
 

III. КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 
 

У надлежности општинске саобраћајне инспекције је надзор над одржавањем и 
уређењем општинских и некатегорисаних путева (градских и сеоских улица, атарских и 
њивских путева). Контроле из овог домена спроводиће се по службеној дужности и пријави 
грађана, као редовне и ванредне.  

У редовним контролама планира се надзор над зимским и летњим одржавањем, 
уклањање снега и леда са саобраћајница по приоритетима, обнављање и допуна вертикалне 
саобраћајне сигнализације, обнављање хоризонталне сигнализације, заштита пута и путног 
земљишта од одоравања, урастања у зеленило суседних парцела... 

Надзор над уклањањем снега и леда са саобраћајница спроводиће се по потреби у 
очекиваном термину децембар – март. Обнављање вертикалне и хоризонталне сигнализације 
уходано се врши два пута годишње (након зимског одржавања у априлу) и непосредно пред 
зимско одржавање (септембар – новембар). Заштита пута од одоравања, будући да је највећа 
километража општинских путева крај пољопривредних парцела, спроводиће се у време 
пролећне и јесење обраде парцела орањем (март, октобар – новембар). Заштита путног појаса 
од урастања у зеленило је у најбујнијем периоду вегетације (мај – септембар). 

Ванредне контроле ради заштите пута, путног појаса и објекта биће спровођене у 
време раскопавања (ради правилног и правовременог обележавања градилишта сходно 
важећим саобраћајним прописима а све у циљу да не дође до нарушавања безбедности 
одвијања саобраћаја, као и након завршетка радова а ради враћања путне површине у 
првобитно стање (измена материјала, равнање, асфалтирање...). 

У редовне активности планира се и привремена измена режима саобраћаја на 
појединим градским улицама или општинским путевима у време већ традиционалних 
туристичких, привредних или спортских манифестација (Царевчеви дани, Аласке вечери, 
Вашар, дечје смотре фолклора, годишњи маскнбали, дани цвећа и меда, полумаратон, 
бициклијада, ...).  

У ванредне активности планирајусе привремене измене режима саобраћаја због 
хаварија на подземним комуналним инсталацијама. Такође у ванредне активности планира се 
заштита пута од заузећа несавесних власника ограђивањем, уређењем путног земљишта... 
најчешће по пријави. 

На основу праћења и анализе стања у овој области процењеује се средњи ризик., чак 
и низак. 
У циљу превентивног деловања саобраћајна инспекција ће сарађивати са председницима 
месних заједница како би исте у пролеће извршиле уређење сеоских и њивских путева, 
уређење појаса пута (поткресивање грана дугогодишњих засада) како би се избегле казнене 
одредбе према грађанима и задржала употребна вредност саобраћајница и стечени ниво 
безбедности коришћења истих.  



 Саобраћајна инспекција ће вршити и ванредни инспекцијски надзор по представкама 
и на захтев надзираног субјекта. Такође ће и сручне саветодавне посете и едукативне 
трибине вршити по потреби. Објављивање Закона и других прописа и аката, општинских 
Одлука, њихових измена, мишљења и тумачења из области  комуналних делатности вршиће 
се континуирано.  
 Инспекцијски надзор-контрола  нерегистрованих субјекта вршиће се током целе 
године по пријавама и сазнању инспектора. 
 

 
 
                                      ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
 
        Комунална инспекција која ради у саставу Одељења за инспекцијске послове 
Општинске управе општине Велико Градиште, преко комуналних инспектора у 2018.год. 
обављаће следеће послове: 
       

1) Инспекцијски надзор над применом прописа којим се уређује формирање стамбених 
заједница. 

 
2) Инпекцијски надзор над применом прописа којим се уређује рад градске „Зелене“ пијаце 

у Великом Градишту, у оквиру којег ће се нарочито надзирати: 
1) Контрола испуњења обавеза управљача пијачног простора. 

 
3)   Инспекцијски надзор над применом прописа којим се уређује поступак и начин уређења 
и одржавања гробља, у оквиру којег ће се надзирати: 
      1) Контрола вршења обавеза  јавног комуналног предузећа у вези уређења и одржавања 
гробља у Великом Градишту.   
 
4)   Инспекцијски надзор над применом прописа којим се уређује поступак и начин 
дистрибуције воде и одвођење отпадних вода, у оквиру којег ће се надзирати: 
      1) Контрола вршења обавеза јавног комуналног предузећа у вези дистрибуције воде и 
одвођења отпадних вода у Великом Градишту.   
 
5)   Инспекцијски надзор над применом прописа којим се уређује поступак и начин 
изношења комуналног отпада, у оквиру којег ће се надзирати: 
      1) Контрола вршења обавеза даваца услуга у вези изношења смећа са територије општине 
Велико Градиште.   

              Комунални инспектори ће у циљу боље примене Закона о управљању и одржавању 
зграда („Сл.гл.РС“, бр. 104/2016 ) вршити стручне саветодавне посете стамбеним 
заједницама.  
 
 
                                                                            II 
 
             Комунални инспектори инспекцијске надзоре предвиђене у делу I овог Плана вршиће 
као редовне. 
             Контролним инспекцијским надзорима утврђиваће се извршење предложених мера. 
             Ванредни инспекцијски надзор у току 2018.године спроводиће се у случајевима када 
на потребу таквог надзора указују промењене околности у односу на Годишњи план рада или 



по основу иницијатива или предлога органа, односно по представкама грађана и правних 
лица, као и по захтеву надзираног субјекта. 

 
 

                                                                           III 
 
            Годишњи план рада комуналне инспекције за 2018.годину реализоваће се по налогу 
руководиоца Одељења за инспекцијске послове или лица овлашћеног од стране руководиоца 
Одељења за инспекцијске послове. 
 
 
     
ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
  
                                                                                                                                         
Годишњи план инспекцијског надзора општинске грађевинске инспекције Одељења за 
инспекцијске послове  за 2018.годину доноси се у складу са чл.10. Закона о инспекцијском 
надзору(''Сл.гл.РС'', бр.36/2015).  
 
Општи подаци: 
 Број инспектора – 1. Грађевински инспектор  високе стручне спреме.  
 Прописи по којима поступа грађевинска  инспекција: 

ЗАКОНИ: 
1.Закон о планирању и изградњи ( ''Сл.гл.РС'', бр.72/09 , 81/2009-испр., 64/2010-одлука 
УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлукаУС, 50/2013-одлукаУС, 98/2013 –одлука УС, 132/2014 
и 145/2014 ) 
2. Закон о озакоњењу објеката ( ''Сл.гласник РС'',бр.96/2015 ) 
 
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

1.Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији 
општине Велико Градиште ( „Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.3/17 ) 
2.Одлука о управљању и одржавању зграда ( „Сл. гласник општине Велико Градиште“, 
бр.3/17 ) 
3.Одлука о режиму изградње објеката на подручју Сребрног језера у току туристичке 
сезоне ( „Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.7/15 ) 
4.Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним 
површинама ( „Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.28/16 ) 
5.Одлука о условима и мерама за уклањање објеката ( „Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, бр.13/12 ) 
 

        
 

1. УВОД  
 
 

Годишњи план инспекцијског надзора из области грађевинске инспекције у Општини 
Велико Градиште за 2018.годину сачињава се у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском 
надзору (Сл.гласник РС, бр.36/2015).  

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 
Области грађевинске инспекције у 2018.години, непосредне примене закона и других 
прописа, те праћење стања на територији Општине Велико Градиште из области 



грађевинарства.  
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Области грађевинске инспекције 

Општине Велико Градиште је повећање ефективности и транспарентности рада, као и јачање 
поверења грађана у локалну самоуправу  општине Велико Градиште  и: 

 
1.непосредну примену закона и других прописа,  
2.спровођење инспекцијског надзора и решавања у управним стварима у  

        првом степену,  
     3.праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на  

територији  општине Велико Градиште, 
     4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља  

инспекцијског надзора; 
 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинска инспекција обавља послове  у згради 
Општине Велико Градиште, улица Житни трг 1.  

У складу са горе наведеним Годишњим планом инспекцијског надзора, који садржи 
опште и специфичне циљеве које је потребно остварити, задатке(програмске активности које 
је потребно спровести како би се ти циљеви остварили), индикаторе резултата тј. начин на 
који меримо остварене задатке односно програмске активности, рокове у којима се задаци 
односно активности морају обавити, одговорност за спровођење активности односно 
задатака, врсту активности и др.  

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и 
других прописа тј., планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и 
планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности 
нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у 
коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за 
планирање и вршење инспекцијског надзора.  

Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима 
који се планирају остварити у 2018.години, а који су везани за Програмске активности 
Области грађевинске инспекције у  Одељењy за инспекцијске  послове општине Велико 
Градиште, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их треба 
реализовати. 

 
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника 

како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, 
уз коришћење контролних листа. 
 

Послови и задаци из Годишњег плана Области грађевинске инспекције  се обављају 
свакодневно како у свом седишту тако и на терену на територији Општине Велико 
Градиште. 

 
 
 

Табела 1. 
 

Општи приказ циљева 
 
 

Ред.
  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ   

Број циљева 
  СПЕЦИФИЧНИ  

 

          

        

ЦИЉЕВИ 
 

 

 бр.          

            

             

             
 

3.   ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР (испуњава  услове за обављање 1  2  
 

     послова инспекцијског надзора)       
 

    Укупно:    1   2  
 

             
 

 
  

 



 
Табела 2. 

 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2018. 
години 

 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 
2018. години  

 Укупан број дана у години  365 
    

 Викенди  105 
    

 Годишњи одмори  25 
    

 Празници  12 
    

 УКУПНО РАДНИХ ДАНА  223 
    

 Инспекцијских надзора /службених контрола 163  
    

 Едукација 7  
    

 Састанци 30  
    

 Извршених изречених управних мера (контрола извршења) 15  
    

                                                                                                                           
 
 
Табела 3. 

 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола  
грађевинске инспекције 

 
Број Расподела расположивих дана за спровођење инсепкцијског надзора и службених 

 

контрола  
 

   

3. Грађевински инспектор (100%) 163 
 

    
 

 
 
 
Трајање спровођења инспекцијског надзора и службене контроле 

 
Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора (службене контроле су 
добијене на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на терену. 
 

 
 
Табела 4. 
 

Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе појединачног 
инспекцијског надзора (службене контроле по времену трајања) 

 
Инспекцијски              

надзор/службена      Сати трајања      
контрола              

 %             
Фаза утрошеног 4h 5h 6h 7h 8h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 

 времена             
Техничка припрема 5 12 15 18 21 24 30 33 36 39 42 45 48 

              

Документацијски 35 84 105 126 147 168 210 231 252 273 294 315 336 
преглед              

Физички преглед 40 96 120 144 168 192 240 264 288 312 336 360 384 
              

Издавање писмена 15 36 45 54 63 72 90 99 108 117 126 135 144 
              

Манипулативни 5 12 15 18 21 24 30 33 36 39 42 45 48 
пословни              

УКУПНО:  мин. 240 300 360 420 480 600 660 720 780 840 900 960 
              



 
 
 

OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

Табела 1.Организациона структура у области грађевинске инспекције 
 
                                  Начелник опшинске општинке управе општине  
            Велико Градиште 
                    
                               
                                  Руководилац одељења за инспекцијске послове 
              
                      
                                  Грађевински инспектор 
 
 
 
Табела 2. Број расположивих службених лица за спровођење инспекцијских 
надзора и службених контрола у Области грађевинске инспекције 
 

 Број Назив службеног места за спровођење инспекцијских надзора и 
 

  службених контрола 
 

 1  Начелник општинске управе  општине Велико Градиште 
 

 1 Руководилац одељења за инспекцијске послове 
 

 

1 Грађевински инспектор 
 

 
 

   
 

    

 
 
Непланиране активности у раду Области грађевинске инспекције  

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, у оквиру рада Област 
грађевинске инспекције спроводи и непланиране активности за које је такође потребно 
планирати.  

 
Непланиране активности се одмах извршавају а односе на пријаве грађана,  телефонске 

пријаве, и непосредна запажања инспектора на терену. 
 
 
 
3. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. 

ГОДИНУ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Програмска 

Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених 
законом, као 

 

и надзор донетих на основу закона и других прописа у грађевинској области.  

активност  

  

 
 

Назив Област грађевинске инспекције 
 

Програм Одељење за инспекцијске послове Општине Велико Градиште  

(коме припада)  

 
 

Функција -354-  
 

 1. Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14) 
 

Правни основ   2.Закон о Озакоњењу(''Сл.гласник РС'',бр.96/2015) 
 

  

  



  
 

Одговорно лице Начелник  општинске управе  – грађевински 
 

инспектор  

 
 

 
У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом 
прописа 

 

Опис у оквиру послова поверених законом. 
 

  
 

Циљ 1 
Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене 
прописа 

 

утврђених Законом  

 
 

Индикатор 1.1 
Контрола градње,контрола грађевинског дневника,контрола пројектне 
документације 

 

  
 

Алтернатива: 
Утврђивање неправилности и одступања током градње,контрола потврде о 
усаглашености изграђених темеља са главним пројектом 

 

 
 

Индикатор 2.1 Коментар: Тeнденција смањења неправилности и одступања током градње  

 
 

  
 

 Вршење редовних и ванредних надзора 
 

   

 
Редован - планиран инспекцијски надзор се врши свакодневно у трајању од три 
сата. 

 

 
Ванредан  инспекцијски  надзор  се  врши  због  предузимања  „хитних  мера“  
ради 

 

 
спречавања  или  отклањања  непосредне  опасности,  по  пријави  грађана,  
телефонских позива. 

 

  
 

 
Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом 
захтева 

 

Индикатор 3.1 надзираног субјекта 
 

 
Контролни  инспекцијски  надзор  се  врши  ради  утврђивања  извршних  мера  
које  су 

 

 
предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или 
ванредног 

 

 инспекцијог надзора 
 

 
Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама 
инспекције, 

 

 увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 
 

   

 Коментар: Тенденција повећања броја редовних инспекцијских надзора 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
     РОКУ КОЈЕМ  

 

    ОДГОВОРНА СЕ ЗАДАТАК  
 

 СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАТАК / ИНДИКАТОРИ /   

РБ ОРГАНИЗАЦИОНА ДОКУМЕНТИ  

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ РЕЗУЛТАТА АКТИВНОСТ  

 ЈЕДИНИЦА   

    МОРА   

       

     ОБАВИТИ  
 

        

  Како ћемо постићи  Ко је Када  
 

  специфичне циљеве? Како меримо одговоран   

  задатак/   

 Шта желимо Које специфичне задатке/ за  
 

 активности   

 постићи задатке/активности активности спровођење  
 

 мора бити  
 

  морамо  активности   

   завршен  
 

  предузети?  и задатака   

      

1. Спровођење Инспекцијским Бројем донетих Област грађевинске Континуирано Закон о 
 

 Закона о надзором на терену, решења, бројем инспекције и по потреби планирању и 
 

 планирању и сарадњом са другим сачињених   изгадњи  
 

 изградњи  надлежним запиника,    
 

  инспекцијама и бројем донетих    
 



  правосудним закључака о    
 

  органима, Дозволи    
 

  тужилаштвом и извршења,    
 

  МУП-ом,  бројем    
 

   покренутих    
 

   
кривичних 
пријава    

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

2. Обрада и Обрада и анализа Дневна, Област грађевинске Континуирано  
 

 анализа броја месечна, инспекције   
 

 података о записника, решења, годишња    
 

 обављеном закључака, анализа    
 

 инспекцијском кривичних пријава података на    
 

 надзору  нивоу одсека    
 

       
 

       
 

       
 

3. Обука, Припрема, Праћење Област грађевинске Континуирано  
 

 оспособљавање, планирање, иновација, инспекције   
 

 семинари, упућивање, норми и    
 

 едукације у оспособљавање стандарда у    
 

 вршењу инспектора из области    
 

 инспекцијског области надлежне инспекцијског    
 

 надзора и инспекције надзора    
 

 примена      
 

 прописа из      
 

 области      
 

 грађевинарства      
 

4. Припрема и Праћење промена Поштовање Област грађевинске Континуирано Примена 
 

 спровођење законских законских инспекције  Закона 
 

 инспекцијских прописа рокова и њена    
 

 надзора  примена    
 

 - планирање и Израда месечног, Изласком на терен Област грађевинске Континуирано  
 

 усклађивање годишњег  инспекције   
 

 рада извештаја     
 

 инспектора у      
 

 складу са      
 

 законским      
 

 прописима      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 

 
 Припрема, Праћење Област грађевинске Континуирано Примена 

 

 
Обука, 
оспособљавање, 

 Припрема,  
планирање, 

Праћење, 
иновација, 

Област грађевинске 
инспекције 
инспекције континуирано 

Примена закона 
Закона, 

 

 семинари, упућивање, норми и    
 

 едукације у оспособљавање стандарда у    
 

 вршењу инспектора из области    
 

 инспекцијског области инспекцијског    
 

 надзора и надлежности надзора    
 

 примена Закона инспекције     
 

       
 

6. Припрема и Координација рада у Број Област грађевинске Континуирано Примена 
 извршавање оквиру Управе за новоотворених инспекције  Закона, 
 осталих редовних инспекцијске предмета,    
 послова у оквиру послове, отварање прекршајних    



 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
 
 
 

Критичан ризик 
 
 

Висок ризик 
 
 

Средњи ризик 
 
 

Низак ризик 
 
 

Незнатан ризик 
 

 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

  

           
 

               
 

 инспекцијског предмета, праћење Налога.     
 надзора рока извршења истог     
  и друге техничке     
  припреме.     

7. Превентивно Правовремено  Област грађевинске Континуирано Примена 
 деловање информисање  инспекције  Закона, 
 инспекције јавности:     
  1. Објављивањем     
  важећих     
  прописа, планова     
  инспекцијског     
  надзора,     
  2. Пружањем стручне     
  и саветодавне     
  подршке надзираном     
  субјекту или лицу     
  које остварује     
  одређена права у     
  надзираном субјекту     
  или у вези са     
  надзираним     
  субјектом     
  3.Предузимање     
  превентивних     
  инспекцијских     
  надзора     
  Коментар:     
  превентивним     
  деловањем     
  инспекције утиче се     
  на смање ризика     
  односно штетних     
  последица и     
  вероватноће њеног     
  настанка.     
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ЛЕГЕНДА  
1 Одржавање објеката, употребне дозволе   
2 Рушење објеката без дозволе за рушење   
3 Грађење објеката или извођење радова без решења којима се одобрава грађење или извођење радова 
4  Грађење објекакта и извођење грађевинских радова без грађевинске дозволе  

 
 
 
 
 

4. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА  
 
 
 
Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа-унапређење рада 
инспектора 
 
1 Сарадња грађевинских инспектора са судским органима, тужилаштвом, полицијом.   
2  Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку инспектора ради 
ефикаснијег рада на терену, како би се ускладио инспекцијски надзор у складу са Законом о 
инспекцијском надзору и квалитетне примене нових института и решења)  
 
 
Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену 
 
1 Потребан је још један инспектор (од предвиђеног броја, разлог ради веће покривености 
територије Велико Градиште, обилазак  Викенд насеља Калиновчић, викенд насеље Калиновац, 
викенд насеље Острово, викенд насеље Раваница, Викенд насеље Бели Багрем, викенд насеље 
Рударево, викенд насеље Рам због повећаног обима посла, ефикаснијег деловања на терену и због 
повећане административне процедуре у вођењу поступка према надзираним субјектима и што 
адекватније примене Закона о инспекцијском надзору)   
2 Материјални положај инспектора 
3 Потребан је штампач у боји( уопште немам штампач) 
4 Потребно возило 
5 Потребна опрема за рад у зависности од врсте инспекције 
6 Увођење јединственог информационог система за инспекције  
 
 

               5. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 
 

Област грађевинске инспекције Велико Градиште задржава право измене и допуне Годишњег 
плана инспекцијског надзора за 2018.годину.  

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину ће се редовно ажурирати, анализирати и 
контролисати у складу са потребама. 
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ПЛАН РАДА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ                                           
 
 

1. Уводни део 
План рада општинске туристичке инспекције у спровођењу поверених послова инспекцијског 

надзора и контрола по службеној дужности на подручју општине Велико Градиште за 2018. годину 
донет је на основу члана 10.Закона о инспекцијском надзору (”Службени гласник РС”, бр.36/15). 

ЦИЉЕВИ. Општи циљовог Плана је превенција и деловање ради контроле примене одредаба 
Закона о туризму и прописа донетих на основу овог закона, као и подзаконских аката које доноси 
јединица локалне самоуправе.  

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА. Инспекцијски надзор обавља један 
инспектор са високом стручном спремом. Приликом инспекцијског надзора, општински туристички 
инспектор дужан је да се придржава законских процедура уз обавезно коришћење контролних листа.  

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА. При изради овог Плана инспектор је користио 
искуства из претходних инспекцијских контрола које су вршене на основу оперативних планова. 

 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ОПШТИНСКА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА: 

 Закон о туризму, 
 Одлуку о висини боравишне таксе на територији општине Велико Градиште, 
 Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији општине Велико Градиште. 

 
 
Општина Велико Градиште нема подзаконске акте: 
- испуњености прописаних услова и опремања угоститељских објеката који се односе на 

одвођење дима, паре и мириса, 
- испуњености прописаних услова у погледу опремања објеката у којима се емитује музика 
или приређује забавни програм а којима се обезбеђује заштита од буке, 
- испуњености прописаних услова као и начина обављања угоститељске делатности у 
угоститељским објектима који се налазе у стамбеној згради. 

 

На основу члана 118. став 7. Закона о туризму, инспекцијски надзор над применом овог закона врши 
јединица локалне самоуправе преко овлашћених инспектора у делу којим се уређује: 

1) Обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва, предузетника или 
огранка страног правног лица, као и физичког лица у собама, становима и кућама, за која није издато 
решење о разврставању у категорију 

2) Обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва, предузетника или 
огранка страног правног лица, као и физичког лица у објектима домаће радиности, сеоском 
туристичком домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани, односно пријављени у складу са 
овим законом 

3) Обављање угоститељске делатности од стране физичких лица у објектима домаће радиности и сеоском 
туристичком домаћинству, а није закључен уговор из члана 74. став 1. овог закона и члана 77.став 1. 
овог закона / уговор са локалном туристичком организацијом, туристичком агенцијом, привредним 
субјектом или другим правним лицем регистрованим за обављање привредне делатности 

4) Испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће 
радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу 

5) Испуњеност минимално-техничких услова и стандарда у објектима домаће радиности и сеоском 
туристичком домаћинству 

6) Испуњеност минимално-техничких услова и начина обављања угоститељске делатности у 
угоститељском објекту врсте хостел 

7) Испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе 
на одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија 
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8) Испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се 

емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке 
9) Испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске 

делатности у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради 
10) наплата и уплата боравишне таксе 
11) провера испуњености услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом из члана 114. 

oвог закона / акт о утврђивању просторних целина 
12) истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. 

 

2. Надзирани субјекти на територији општине Велико Градиште 
 
 
Укупан број долазака и ноћења домаћих и страних  туриста у периоду од 2009 – 2016 
године 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доласци 15784 7075 9854 13120 13322 13490 14234 17891 

Ноћења 30382 12150 19488 26211 25848 27316 37476 52861 

 
Укупан број угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у домаћој радиности и 

сеоском туристичком домаћинству на територији општине Велико Градиште који су категорисли 
собе, апартмане или куће је 56. Укупан број расположивих лежајева је 544.  

            На територији општине Велико Градиште нема регистрованих  хостела. 
            На територији општине Велико Градиште нема сеоских туристичких домаћинстава. 

 Износ боравишне таксе за територији општине Велико Градиште је 60,00 динара 

 
3. Инспекцијски надзор 

Редн
и 

број 

Област надзора Месеци Ризик 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Контрола обављања 
угоститељске делатности и 
испуњености минимално-
техничких услова у 
објектима домаће радиности 

    x x x x x    Висок 

2 Контрола закључивања 
уговора са привредним 
субјектом или правним 
лицем 

x x x x x x x x x x x x Средњи 
Висок 
Критич
ан 

3 Контрола истицања и 
придржавања прописаног 
радног времена 
угоститељских објеката 

x x x x x x x x x x x x Средњи 

4 Контрола евидентирања 
гостију и наплате и уплате 
боравишне таксе 

x x x x x x x x x x x x Средњи 
Висок 

5 Превентивне мере: 
упозоравање надзираног 
субјекта о његовим 
обавезама из закона и 
других прописа, као и о 
прописаним радњама и 
мерама управљеним према 

x x x x x x x x x x x x  
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надзираном субјекту и 
санкцијама за поступања 
супротна тим обавезама; 
указивање надзираном 
субјекту на могућност 
наступања штетних 
последица његовог 
пословања или поступања 

6 Заједнички инспекцијски 
надзор са другим 
инспекцијама и органима 
(бука из угоститељских 
објеката, радно време 
угоститељских објеката, 
боравишна такса и др.) 

x x x x x x x x x x x x  

7 Мере и активности за 
спречавање обављања 
делатности и вршења 
активности 
нерегистрованих субјеката 

x x x x x x x x x x x x  

 

У току 2018. године инспектор ће вршити и:   

 ванредне и контролне инспекцијске надзоре, 
 активности превентивног деловања инспекције – саветодавне посете, 
 активности за спречавање обављања делатности нерегистрованих субјеката, 
 остале послове из областиЗакона о туризму, 
 израда планова и извештаја о раду, 
 непланиране активности које се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, путем 

примљене електронске поште, телефонске пријаве и непосредно запажање инспектора на 
терену. 

 учешће н арадионицама,семинарима, курсевима, обукама итд.  
 

Поред редовног-планираног инспекцијског надзора општинска туристичка инспекција и 
ванредни непланирани инспекцијски надзор инициран представкама грађана. Представке имају 
дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у 
поступку који се може покренути на основу те иницијативе. Инспектор неће покренути поступак по 
службеној дужности на основу представке а које процењен незнатан ризик или је посреди 
злоупотреба права. Како је инспекцијски надзор сразмеран процењеном ризику, ток и брзина 
поступања инспектора по представци зависиће од процењеног степена ризика, тако да предност има 
виши степен ризика (безбедност, живот и здравље људи, животна средина, јавни приходи).  
  
  
_______________________________________________________________________________________ 
             
При  изради  овог  плана  инспектори  су  користили  искиства  из  претходних  инспекциских  
прегледа  и праксе  стечене  на истим. 
 
Инспекторима је  на располагању једно возило, које је уједно и возило које користе и остали  
инспектори ( комуналне, грађевинске, заштите животне средине и саобраћајне инспекције). 
Одељења за инспекцијске послове и чије се коришћење мора усаглашавати са заједничким 
потребама инспектора. 
                                                                    
                      
 
  
                                                                                            


