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Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности 

    инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 

 
 
1) број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције):  
 
- У току 2018 године није било угрожавања законом заштићених добара.  
 
2) обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираним субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним 

субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о 

примени прописа и службене саветодавне посете, превентивни инспекцијски 

надзори и друге активности усмереним ка подстицању и подржавању 

законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка 

штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и 

интересе, са подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица 

обухваћених тим активностима (превентивно деловање инспекције):   
- У току 2018 године грађевинска инспекције је имала свакодневно разговоре са разним 
странкама, грађанима где је пружала информације саветодавне разговоре и упућивала 

станке како да своје послове раде у законским оквирима.  
 

3) ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом   
и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи:  
-У току 2018 године грађевинска инспекција је имала попуњених девет контролних листи и то 

приликом надзора над завршетком објекта у конструктивном смислу и контоле темеља. 
 
 
4) броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица 

по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције):  

- У току 2018 године грађевинска инспекција је имала 40 предмета покренутих 

иницијативно по службеној дужности.  
 

5) број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према   
њима:  
- У току 2018 године није урађено ни једно решења о обустави извођења грађевинских 

радова и уклањања бесправно изграђеним објектима према нерегистрованим субјектима. 
 
6) мере предузетих ради уједначавања праксе инспекцијског 

надзора и њихово дејство:  

-Вршена је редовна контрола на терену у циљу спречавања бесправне градње.  
 
7) остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, 

нарочито о односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, број 

редовних инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, 

као и о број допунских налога за инспекцијски надзор:   
-Редовних инспекцијских надзора био је 9, Ванредних инспекцијских надзора је било 4.  
 
8) ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога   
врше друге инспекције:  
-Остварена је добра координација са другим инспекцијама у оквиру инспекцијских послова. 
 
9) материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила 

у вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне 

употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера: 



-Грађевинска инспекција има на располагању два рачунара у канцеларији, повремено 

службени ауто, и основна средства за рад. 
 
10) придржавање рокова прописаних за поступање инспекције:  
-Све предмете грађевинска инспекција је решавала у законски предвиђеним роковима. 
 
11) законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних 

спорова и њихов исход):   
-Број другостепених поступака био је седам (7). Број решених предмета био је ни 
једно (3) која су потврђена решења грађевинског инспектора, а седам (4) предмета 
су још на решавању код другостепеног органа.   
-Број покренутих управних спорова био је није било из 2018 године..  
 
12) поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог   
поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада 
на које су се односиле:  
- Није било притужби на рад грађевинске инспекције. 
 
13) обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно 

службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих 

обука и других облика стручног усавршавања и бројем инспектора, 

односно службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора који су 

похађали те обуке и друге облике стручног усавршавања:   
-Похађање обуке спровиђење СКГО ,обуке Вршења инспекцијсог посла Реформатор 
Полагање испита за инспекторе МДУЛС 
 
14) иницијативе за измене и допуне закона и других прописа:   
-Није било иницијатива од стране грађевинске инспекције. 
 
15) мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности 

података у информационом систему:  

-Сви подаци се редовно ажурирају на сајту општинске управе општине Рача.  
 
16) стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора:   
-Сви послови се извршавају на време и у законском року. 
 
17) исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним 

пријавама које је поднела инспекција.  
-У 2018. Години није било поднетих пријава од стране инспекције. 
 

Показатељи делотворности инспекцијског надзора: 

 
Укупно предмета ________________________________________________________________________50 

Предмети који нису по ЗУП-у ______________________________________________________________    6 

Предмети по службеној дужности __________________________________________________________  40 

Предмети по захтеву странке ______________________________________________________________   4 

Решење о рушењу изведених радова или обуставе радова _____________________________________   0  

   

Доставити  

http://www.raca.rs/      ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 

а/а        _____________________________ 

Владимир Стевановић маст.инж.грађ 

http://www.raca.rs/
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