
 

                      
 
                 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018.ГОДИНУ 
 
 
       Годишњи извештај инспекцијског надзора општинске грађевинске инспекције Одељења за 
инспекцијске послове за 2018.годину доноси се у складу са чл. 44. Закона о инспекцијском надзору 
(''Сл.гл.РС'', бр.36/2015, 44/2018 – др.закон и 95/2018 ).  
            Укупан број предмета грађевинске инспекције у току 2018.године износио је 153.предмета.  
            По стандардној процедури обрађена су укупно 112. предмета, од тога 22. по захтеву странке, 
81.вануправна предмета и 9. по службеној дужности. 
            Такође, у редовном инспекцијском надзору а по посебној процедури програма ЦЕОП, 
обрађена су 22. предмета по основу контроле изграђених темеља и  19. предмета по основу контроле 
завшетка објекта у конструктивном смислу.  
            Током извештајног периода донета су 3. решења о обустави радова, 1. решење о обустави 
поступка, 1. Решење о одбијању због стварне ненадлежности, 1. решење о санацији објекта, 4. 
решења о уклањању објеката, 2. решења о забрани коришћења објекта, 1.Решење за уклањање 
монтажног објекта, 1. решење о обезбеђењу зида помоћног објекта, 1. решење о прекиду поступка 
због судског спора, 1. Закључак о спајању предмета, 2. решења о предузимању хитних мера, 5. 
решења о рушењу ограда, 1. закључак о вештачењу  помоћног објекта –ограде у Дољашници,  1. 
закључак о трошковима, 6. службених белешки, 8. Замолница, 1. захтев матичару за извод из 
матичне књиге умрлих, 1. извештај  општинском суду у Великом Градишту, 1. допис и фотокопија 
списа предмета  Јавном тужилаштву у Краљеву, 54. Обавештења странкама које су поднеле 
представку. 1. извештај МУП-у по пријави, 1. захтев катастру Велико Градиште, 4. изјашњења  6. 
извештаја начелнику општинске управе, 2. обавештења Одељењу за урбанизам.  
             Прослеђена су 22. обавештења преко програма ЦЕОП-а по извршеној контроли изграђених 
темеља и 19. обавештења по извршеној контроли завршетка објекта у конструктивном смислу 
Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне послове. 
            Током 2018.године грађевинска инспекција Одељења за инспекцијске послове општине 
Велико Градиште је по насељима општине Велико Градиште вршила прибијање решења пописаних 
објеката из поступка озакоњења оних решења која странкама нису била уручена и након више 
покушаја уручења. По прибијању решења вршено је фотографисање прибијаног решења. Парцеле су 
утврђиване преко сателитског снимка –ГеоСрбија.        
           Такође је у задатом року одговорено на све дописе Министарства грађевинарста, саобраћаја и 
инфраструктуре а путем е-маила редовно су прослеђивани квартални табеларни извештаји за 
рушење објеката. Поступано је по свим дописима Министарства грађевинарста, саобраћаја и 
инфраструктуре Београд и прослеђиване фотокопија тражених списа предмета.  
           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 докуменције ,током фебруара и августа месеца 
донета су решења о забрани коришћења објеката који су у лошем стању и на тај начин спречен 
настанак штетних последица. 
           Током целе 2018.године је преко програма ЦЕОП-а (Програм обједињене процедуре) вршено 
слање повратних информација Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне 
послове на свако упућено обавештење везано за изградњу објеката, а након обављене провере, и све 
у законом прописаним  роковима за поступање грађевинске инспекције. 
           Током марта, априла, маја и јуна месеца извршено је убацивање решења о рушењу у програм 
МП. 



 

 

           Током јула месеца грађевинска инспекција је присуствовала Саветовању на тему- Формирање 
базе података бесправно изграђених објеката и убацивање истих у програм ради формирања 
електронске  базе незаконито изграђених објеката. Такође, на истом Саветовању је објашњена 
разлика у поступању комуналног и грађевинског инспектора по Закону о одржавању стамбених 
зграда. 

           Извршено  је уношење решења у програм –пројекат унапређења земљишне администрације у  
Србији у софтвер за формирање електронске  базе незаконито изграђених објеката.  После унетих 
решења база података је послата министарству. 

            Обрађени и завршени предмети су уредно архивирани током целе 2018.године. 

            Грађевинска инспекција, у складу са Законом, објавила је Годишњи план рада за 2019.год. на 
својој интернет страници – сајту општине. 
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