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                     У 2019. Години грађевински инспектор, радио је послове из области 

грађевинске инспекције, послове из области озакоњења незаконито изграђених објеката, у 

смислу евидентирања незаконито изграђених објеката и доношења решења о рушењу у 

поступку легализације, послове из области енергетике, учествовао на семинарима, обукама 

и радионицама, радио и друге поверене послове. 

                     Вршио је редовне инспекцијске надзоре, контроле завршетка изградње темеља 

и контроле завршетка објекта у конструктивном смислу, као и редовне контроле изградње 

објеката, а такође вршио и ванредне инспекцијске надзоре по усменим и писаним 

представкама странака и заинтересованих лица. Извршено је 6 (шест) контрола завршетка 

изградње темеља и 3 (три) контроле завршетка објекта у конструктивном смислу. У 

ванредним инспекцијским надзорима, донето је 1 (једно) решење о обавези прибављања 

употрбне дозволе, и 1 (једно) решење о хитној обавези предузимања неопходних мера на 

отклањању непосредне опасности по живот и здравље људи. 

                    У погледу озакоњења незаконито изграђених објеката, грађевински инспектор 

је вршио евиденцију незаконито изграђених објеката и доносио решења о рушењу за те 

објекте у поступку озакоњења. Укупно је у 2019. години, донето 79 решења о рушењу  

незаконито изграђених објеката у поступку озакоњења, која су достављена инвеститорима 

и власницима незаконито изграђених објеката, као и надлежном општинском органу за 

издавање решења о озакоњењу. Грађевински инспектор је састављао извештаје о броју 

донетих решења о рушењу и решења о озакоњењу, као и о броју објеката који су 

обухваћени тим решењима, и извештаје прослеђивао Јужнобанатском округу, односно 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

                     Грађевински инспектор је радио и на пословима из области енергетике и 

енергетске ефикасности, прикупљајући податке о потрошњи и утрошку енергије, податке о 

пројектима везаним за енергетику и енергетску ефикасност, састављајући извештаје за 

надлежне институције. 

                     Грађевински инспектор је током године учествовао и на бројним семинарима  

стручним усавршавањима и обукама из области грађевинске инспекције, грађевинарства, 

урбанизма и јавне управе, под покровитељством Министарства грађевинарстве, 

Аутономне Покрајине, Института МБА и СКГО-а. Учествовао на дводневној обуци 

„Вештине комуникације и професионалног понашања инспектора“ у организацији 

Националне Академије за јавну управу. Такође учествовао на радионици „Обука и 

радионица о писању и доношењу управних аката“ у организацији СКГО-а. 



                     У 2019. Години, грађевински инспектор је састављао редовне месечне 

извештаје о раду грађевинске инспекције, као и редовни годишњи извештај о раду 

грађевинске инспекције за 2018. годину и доставио их шефу сектора за инспекцијске 

послове. Такође, грађевински инспектор је сачинио и Предлог Плана грађевинске 

инспекције за општину Пландиште у складу са Законом о инспекцијском надзору и упутио  

га Министарству грађевинарства, саобраћаја и енергетике на потврђивање 

                      

                    У 2019. Години у грађевинској инспекцији било је 32 предмета, од којих  12  

предмета спада у редовне и ванредне инспекцијске надзоре, који се односе на контролу 

изградње објеката, контролу завршетка изградње темеља, контролу завршетка објекта у 

конструктивном смислу и поступање по представкама, док се осталих 20 предмета, односе 

на остале поверене послове, састављање извештаја, дописа и послове из области 

енергетике и енергетске ефикасности. Такође у 2019. Години, грађевински инспектор је 

имао и 79 предмета који су се односили на евидентирање незаконито изграђених објеката 

и доношење решења о рушењу у поступку озакоњења. 
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