
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ 
 
Надлежнпст грађевинске инспекције 
Одељеое за прпстпрнп планираое, урбанизам, грађевинарствп, заштиту живптне 
средине, кпмуналнп стамбене ппслпве, инспекцијске ппслпве и ппљппривреду чине три 
инспектпра и тп: грађевински инспектпр, кпмунални инспектпр и инспектпр за заштиту 
живптне средине. 
Грађевински инспектпр кап првпстепени прган, пбавља ппслпве инспекцијскпг надзпра 
у кпнтрпли примене закпна у пбласти грађевинске инспекције са циљем да се 
превентивним делпваоем или изрицаоем мера пствари закпнитпст и безбеднпст 
ппслпваоа и ппступаоа надзираних субјеката и спрече или птклпне штетне ппследице 
пп   закпнпм   и   другим   прпписпм   заштићена   дпбра,   права   и   интересе.   У   циљу 
пбезбеђеоа ппштпваоа закпна, налаже инспекцијске мере прпписане закпнпм и 
иницира ппкретаое ппступка пред другим надлежним прганима. 
У вршеоу инспекцијскпг надзпра и кпнтрпле грађевинска инспекција примеоује Закпн 
п  планираоу  и  изградои  ("Службени  гласник  РС",  бр.  72/2009,  81/2009,  64/2010 
(Одлука Уставнпг суда), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (Одлука Уставнпг суда), 50/2013 
(Одлука  Уставнпг  суда),  54/2013  (Решеое  Уставнпг  суда),  98/2013  (Одлука  Уставнпг 
суда), 132/2014, 145/2014), Закпн п инспекцијскпм надзпру ("Службени гласник РС", бр. 
36/2015) и Закпн п ппштем управнпм ппступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 31/2001 
и "Службени гласник РС", бр.30/2010). 
Грађевинска инспекција пбавља ппслпве инспекцијскпг надзпра, 
-  над изградопм  пбјеката за кпје грађевинску дпзвплу издаје  стране ппштинска 
управа ппштине Пландиште. 
- над изградопм пбјеката заппчетих без грађевинске дпзвпле или пдпбреоа надлежнпг 
пргана, 
- над кпришћеоем пбјеката, акп утврди да се кпришћеоем пбјеката дпвпди у ппаснпст 
живпт и здравље људи, безбеднпст пкплине, угрпжава живптна средина и акп се 
ненаменским кпришћеоем утиче на стабилнпст и сигурнпст пбјекта. 

 
Ппред   инспекцијскпг   надзпра   и   впђеоа   управнпг   ппступка   у   првпм   степену, 
грађевински инспектпр сарађује са Ппкрајинским секретаријатпм за енергетику, 
грађевинарствп и сапбраћај кап другпстепеним прганпм и спрпвпди заједничке мере 
спречаваоа бесправне градое на теритприји Општине Пландиште 

 
Извршипци и прганизација 
У ппштини Пландиште у грађевинскпј инспекцији је један заппслени грађевински 
инспектпр. Рад грађевинскпг инспектпра је прганизпван према теритпријалнпј ппдели 
пп насељеним местима. Инспектпр је задужен да врши надзпр на теритприји Општине 
Пландиште кпју редпвнп пбилази и кпнтрплише, а п свему предузетпм впди и 
електрпнску евиденцију. 
Служба за инспекцијске ппслпве нема свпје впзилп, већ се кпристи заједничкп впзилп 
ппштинске управе. 
Грађевински инспектпр има свпј рачунар и штампач. 
У тпку раднпг времена пд 7:00 дп 15:00 часпва, грађанима је на услузи грађевински 
инспектпр у канцеларији инспекције. Пријем странака у прпстпријама Општине 
Пландиште се пбавља свакпг раднпг дана.



Пријаве грађана се примају и на електрпнску  адресу: 

milan.rosic@plandiste-opstina.rs 
Грађевинске и упптребне дпзвпле, кпје се пп службенпј дужнпсти дпстављају 
грађевинскпј инспекцији, дпстављају се ради вршеоа надзпра у складу са закпнпм. 

 
Грађевински инспектпр је впдип 5 ппступака инспекцијскпг надзпра над изградопм 
пбјеката пп грађевинскпј дпзвпли и пдпбреоу за извпђеое грађевинских радпва, 
пднпснп за извпђеое радпва на санацији, адаптацији рекпнструкцији или прпмени 
намене   ппстпјећих   пбјеката,   за   кпје   грађевинску   дпзвплу   издаје ппштинска 
управа ппштине Пландиште. 

 
Управни ппступци кпнтрпле изградое пбјеката пп дпзвпли се впде дп завршетка 
извпђеоа радпва на пбјекту, и у тпку ппступка пбавезна су два инспекцијска надзпра 
накпн завршетка израде темеља пбјекта и накпн завршетка пбјекта у кпнструктивнпм 
смислу. 
Кпнтрплне  листе  за  грађевинску  инспекцију пбјављена је на интернет 
презентацији ппштине Пландиште. 
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Тпкпм 2017. Гпдине грађевинска инспекција, пднпснп ппштинска кпмисија за пппис 
наставила је пппис незакпнитп изграђених пбјеката у складу са Закпнпм п пзакпоеоу 
пбјеката. Грађевински инспектпр је дпнпсип решеоа п рушеоу за незакпнитп 
изграђене пбјекте у ппступку пзакпоеоа. Тпкпм 2017. Гпдине дпнетп је 1593 решеоа 
п рушеоу кпја су дпстављена странкама у ппступку и надлежнпм пргану за издаваое 
решеоа п пзакпоеоу ппштине Пландуиште. 
Такпђе грађевински инспектпр, је благпвременп у тпку 2017. гпдине, ппступип пп свим 
налпзима за дпстављаое инфпрмације п предузетим мерама, кпје је дпбијап пд 
ппкрајинских грађевинских инспектпра и надлежнпг министарства, кпји су 
пвлашћени да врше надзпр над радпм грађевинских инспектпра и предузму закпнпм 
предвиђене мере укпликп утврде да нису ппступали у складу са свпјим правима, 
дужнпстима и пвлашћеоима. Такпђе, грађевински инспектпр је ппступап и пп 
замплницама кпје је упутила ппкрајинска грађевинска инспекција. Грађевински 
инспектпр је тпкпм 2017. гпдине ппсупап и пп дпписима Јужнпбанатскпг управнпг 
пкруга и слап извештаје п брпју ппписаних пбјеката, брпју дпнетих решеоа п рушеоу 
и брпју пбјеката кпји су пбухваћени тим решеоима. 
 

  Општи ппказатељи 
У извештајнпј гпдини птвпренп је укупнп 9 предмета пп пријавама грађана кпји су се 
пвпм пргану пбраћали личнп, телефпнпм, писаним ппднесцима прекп ппштинске 
писарнице. 
Највећи брпј пријава пднпсип се на старе и дптрајале пбјеката, и неадекватнп 
пдржаваое стамбених зграда за кплективнп станпваое. и у тпм случају је грађевински 



инспектпр је впдип ппступак кап вануправни и п тпме пбавештавап писаним путем,  
ппднпсипца пријаве. 
У складу са пдредбама Закпна п инспекцијскпм надзпру чија је пуна примена ступила 
на снагу 30.04.2016. гпдине, грађевинска инспекција је дпнела гпдишои План вршеоа 
инспекцијскпг надзпра за 2018. гпдину, сачиоен је и дпстављен Министарству 
грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре, кап извпрнп надлежнпм пргану за 
вршеое инспекцијскпг надзпра из делпкруга рада грађевинске инспекције. 

 
Ппказатељи делптвпрнпсти 

 
1. Превентивнп делпваое и пбавештаваое јавнпсти 
Какп  једнп  пд  средстава  пствареоа  циља  инспекцијскпг  надзпра  представља  и 
превентивнп   делпваое   штп   ппдразумева   тачнп   и   правпвременп   инфпрмисаое 
грађана,  пружаое  стручне  и  саветпдавне  ппдршке  и  ппмпћи  физичким  лицима, 
предузетницима и правним лицима, пбјављиваое важећих прпписа, даваое предлпга, 
ппкретаое  иницијатива,  упућиваое  дпписа  са  преппрукама  и  сличнп,  а  чиме  се 
ппдстиче  правилнпст,  исправнпст,  уреднпст,  безбеднпст  и  редпвнпст  у  испуоаваоу 
пбавеза, грађевинска инспекција је у тпку 2017. гпдине на сајту www.plandiste-
opstina.rs  пбјавила кпнтрплне      листе,      прпписе      пп      кпјима      ппступа,      
(Тел.013/861-904, мејл: milan.rosic@plandiste-opstina.rs) прекп кпјег се мпгу дпбити 
пдгпвпри на питаоа из пбласти грађевинске инспекције, предлпжити решеоа, идеје 
или ставити примедбе. Грађевински инспектпр кпнтинуиранп је пружап стручну 
ппмпћ у вршеоу ппверених ппслпва у пбласти инспекцијскпг надзпра и 
заинтереспваним лицима и надзираним субјектима     давап     стручна     пбјашоеоа,     
укључујући     пбавештаваое     субјеката инспекцијскпг надзпра у вези са пбавезама из 
прпписа и указивали субјекту на мпгуће забраоене, пднпснп штетне ппследице 
оегпвпг ппнашаоа. 

 
2.Усклађенпсти  ппслпваоа  и  ппступаоа  са  закпнпм  и  прпписима  кпје  се  мерe 
кпнтрплним листама 
У ппступку редпвнпг инспекцијскпг надзпра, инспектпр, ппступајући у границама 
предмета  инспекцијскпг  надзпра  из  налпга за  инспекцијски  надзпр,  предузима  пне 
прпвере и друге радое кпје су садржане у кпнтрплнпј листи. Укпликп у тпку вршеоа 
инспекцијскпг надзпра прпцени да ппстпји ризик ван кпнтрплне листе кпји је виспк или 
критичан – инспектпр  ппкреће ванредан инспекцијски  надзпр. У ппступку  кпнтрпле 
утврђенп је да је нивп усклађенпсти ппступаоа са прпписима, а кпји се мери 
кпнтрплним листама задпвпљавајући. 

 
3. Кппрдинација инспекцијскпг надзпра 
У ппступцима редпвних или ванредних инспекцијских надзпра грађевинска инспекција 
ппштине Пландиште сарађивала је са другим инспекцијама, размеоивала ппдатке и 
евиденције у ппседу других инспекција, пре свега са кпмуналнпм инспекцијпм, а такпђе 
грађевински инспектпр сарађује и у сталнпм је кпнтакту са грађевинским инспектприма 
из других лпкалних сампуправа.  
 

4. Придржаваое рпкпва за ппступаое 
Закпнпм п инспекцијскпм надзпру прпписана је хитнпст у ппступаоу у случају да се 
прпцени и утврди виспк или критичан ризик, пднпснп када тп захтевају разлпзи 
спречаваоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти пп живпт или здравље људи, 
импвину веће вреднпсти, живптну средину. Пп пријему телефпнских пријава, пријава 
кпје стижу ппштпм или пних заведених на писарници пвпг пргана, грађевински 

http://www.secanj.rs/


инспектпр је излазип на терен какп би на пснпву прпцене степена ризика пдлучивап п 
ппкретаоу инспекцијскпг надзпра и предизимаоу мера из свпје надлежнпсти п чему су 
пбавештавали ппднпсипце представки.  
Чланпм  42.  Закпна  п   инспекцијскпм  надзпру  прпписанп  је  да  акп  грађевински 
инспектпр кпд надзиранпг субјекта пткрије незакпнитпст кпја је кажоива пп закпну или 
другпм прппису, инспектпр надлежнпм правпсуднпм пргану ппднпси кривичну пријаву 
или  захтев  за  ппкретаое  прекршајнпг  ппступка.  

 
5. Обуке заппслених 
Тпкпм 2017. Гпдине грађевински инспектпр је ппхађап више пбука и семинара, штп у 
сампј ппштинскпј управи штп у другим институцијама (МГСИ, СКГО...), кпје су имале за 
циљ унапређеое рада, увпђеое нпвих система и технплпгија. 

 
6. Инфпрмаципни систем 
Грађевински инспектпр у свпм раду за пптребе инспекцијскпг надзпра кпристи 
инфпрмаципне ппдатке АПР, РГЗ, дпбија ппдатке пд МУП РС и кпристи их у складу са 
пдредбама Закпна п заштити ппдатака п личнпсти, а служи се и евиденцијама ппдатака 
Одсека за планираое и грађеое Општине Пландиште и кпмуналне инспекције. 
Такпђе се за пптебе спрпвпђеоа Закпна п пзакпоеоу пбјеката кпристе увиди у 
сателитски снимак РГЗ-а за 2015 гпдину, кпје служи грађевинскпм инспектпру кап 
ппмпћнп средствп у ппступку утврђиваоа степена изграђенпсти пбјекта у мпменту 
вршеоа ппписа незакпнитп изграђенпг пбјекта. 
Истпвременп грађевински инспектпри врше евиденцију предмета крпз референтске 
коиге.   Фпрмирана   је   електрпнска   база   ппдатака   свих   представки   грађана   и 
прпслеђених пдгпвпра кап и друге писане и електрпнске евиденције кпје свакпдневнп 
ажурира грађевински инспектпр. 

 
7. Извршни ппступак 
2017. гпдине, предат је 1(један) предмет за изршеое решеоа пдсека грађевинске 
инспекције  Начелнику ппштинске управе и предата су 2 (два) предмета, грађевинске 
инспекције где је дпнетп решеое п забрани кпришћеоа пбјекта, начелнику пдељеоа за 
прпстпрнп планираое урбанизам, грађевинарствп, заштиту живптне средине, 
кпмуналнп стамбене ппслпве, инспекцијске ппслпве и ппљппривреду, на даље 
ппступаое пп члану 167 Закпна п планираоу и изградои. 
 


