
 

                            ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
           ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                           ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017.ГОДИНУ 
 
 
       Годишњи извештај инспекцијског надзора општинске грађевинске инспекције 
Одељења за инспекцијске послове  за 2017.годину доноси се у складу са чл. 44. Закона о 
инспекцијском надзору (''Сл.гл.РС'', бр.36/2015).  
            Обрађена су укупно 144. предмета, од тога 56. по захтеву странке, 23. вануправна 
предмета, 26. по службеној дужности. 
            Такође, обрађена су 24. предмета по основу контроле изграђених темеља,  2. 
предмета по издатим потврдама за извођење радова и 13. предмета по основу контроле 
завшетка објекта у конструктивном смислу.  
            Током 2017.године грађевинска инспекција Одељења за инспекцијске послове 
општине Велико Градиште  је у сарадњи са комуналном инспекцијом а по налогу 
начелника ОУ општине Велико Градиште током јануара, фебруара и марта донела сва 
решења за пописане објекте на територији општине Велико Градиште у поступку 
озакоњења објеката. 
            Такође је у задатом року одговорено на све дописе Министарства грађевинарста, 
саобраћаја и инфраструктуре а прослеђени су путем е-маила и квартални  табеларни 
извештаји за рушење објеката. Грађевинска инспекција је објавила Годишњи план рада за 
2018.год.  на својој интернет страници – сајту општине.  
           Током инспекцијског надзора објеката сачињаване су контролне листе. Тако је 
вршена провера  нивоа усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са 
Законом.  
           Услед превентивног деловања грађевинске инспекције, током маја месеца, донета су 
решења о забрани коришћења објеката који су у лошем стању и на тај начин је спречен 
настанак штетних последица.   
           У јуну је преко програма ЦЕОП-а (Програм обједињене процедуре) започето слање 
повратних информација Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне 
послове на свако упућено обавештење везано за изградњу објеката а након обављене 
провере а све у законом прописаним  роковима за поступање грађевинске инспекције 
           Током септембра месеца грађевинска инспекција је присуствовала Саветовању на 
тему- Формирање базе података бесправно изграђених објеката и убацивање истих у 
програм.  
           Грађевинска инспекција је спровела рушење - уклањање бесправно подигнутих 
гаража  на јацвним површинама на пет локација.  
           Током  новембра-децембра месеца спроведен је поступак административног 
извршења решења уклањања привременог објекта Пршендић Милице из Великог 
Градишта. 
           У току је слање Решења грађевинске инспекције за озакоњење објеката на 
територији Општине Велико Градиште и то странкама-инвеститорима док су примерци 
свих решења као иницијалног акта за поступак озакоњења по службеној дужности већ 
прослеђени Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне послове 
Општинске управе општине Велико Градиште. 



            Током извештајног периода за објекте који су ушли у поступак озакоњења 
доношени су Закључци о прекиду поступка до окончања поступка озакоњења док су за 
објекте за које је прибављена употребна дозвола доношени Закључци о обустави поступка 
услед испуњења обавезе. 
            Донето је 6. решења о обустави радова, 4. решењa о обустави поступка, 1. решење о 
обустави поступка по изјављеној жалби, 1. закључак о одбијању, 1. решење о санацији 
објекта, 19. решења о уклањању објеката , 5. решења о забрани коришћења објекта, 2. 
решења о замени решења, 1. решење о затрпавању бесправних ископа,  107. закључака о 
исправци грешке везано за поступак озакоњења, 1. закључак о ненадлежности, 26. 
закључка о обустави поступка, 16. закључака о прекиду поступка озакоњења, 86. 
Закључака о спајању предмета, 3 закључка о дозволи извршења решења и  3. решења о 
укидању. Прослеђено је 13. обавештења преко програма ЦЕОП-а по извршеној контроли 
изграђених темеља и 24. обавештења по извршеној контроли објекта у конструктивном 
смислу Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне послове. 
   

 

                                                                                                             ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 
                                                                                    Славица Јовановић  спец. стр.инж.грађ                                                                
 
                            


