
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Одсек за урбанизам, грађевинарство,стамбено-
комуналне послове грађевинарство и заштиту животне

средине
Нови Бечеј

На овај план је Комисија за координацију инспекцијског надзора дала позитивно
мишљење дана                    2016.године

Председник комисије:

_____________________________________



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ

Одсек за урбанизам, грађевинарство,стамбено-
комуналне послове грађевинарство и заштиту животне средине

Нови Бечеј

ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 2017. ГОДИНУ

Овај документ представља План рада грађевинске инспекције у спровођењу
инспекцијског надзора и службених контрола на подручију општине Нови Бечеј за
2017. годинУ и донет је на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору (“Сл.
Гласник РС” број 36/2015.).

ЦИЉ ПЛАНА РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Основни циљ Плана рада грађевинске инспекције општине Нови Бечеј јесте
смањење броја нелегалних објеката и успостављање контроле над применом важећег
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” број 72/09, 81/2009- испр., 64/2010-
одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
УС и 132/2014 и УС 145/14), као и поштовање свих норматива, стандарда и правила
грађења у грађевинарству.

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА

Спровођење инспекцијских надзора и службене контроле у периоду обухвата овог
Плана рада -2017. годинa, ће се спроводити употребом расположивих људских ресурса
- 1 (један) грађевинска инспектор на територији општине Нови Бечеј и материјалних
ресурса (делимична опрема прописана Правилником о легитимацији и опреми
урбанистичког и грађевинског инспектора (“Сл.Гласник РС” број 30/2015 и
81/2015.године), у складу са прописаним законским актима по коме је грађевинска
инспекција дужна да поступа. Приликом инспекцијског надзора и службених контрола,
грађевински инспектори су обавезни да се придржавају релевантних процедура уз
обавезно коришћење контролних листа прописаних од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА

При изради овог Плана рада грађевинске инспекције, водило се рачуна о заштити
јавног интереса, безбедности објеката, отклањању опасности по живот и здравље
људи као и обавезном поступању грађевинских инспектора у складу са својим
надлежностима прописаним Законом о планирању и изградњи.



ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ЈЕ ГРАЂ. ИНСПЕКЦИЈА ДУЖНА ДА ПОСТУПА

1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/2009 и 81/2009
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -
одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),

2. Закон о озакоњењу објеката(„Службени гласник РС“, број: 96/2015)
3. Закон о инспекцијском надзору(„Службени гласник РС“, број: 36/2015)
4. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 31/2001

и "Службени гласник РС" бр. 30/2010).
5. Закон о одржавању стамбених зграда(„Службени лист СРЈ“, број: 44/95,

46/98,1/2001,одлука УСРС 101/2005-др. закон, 27/2011-одлука УС и 88/2011).
6. Кривични законик(„Службени гласник РС“, број: 85/2005, 88/2005 испр.,

107/2005 – испр. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, и 108/2014).
7. Правилници и уредбе који су донесени на основу наведених Закона

ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКИМ ИНСПЕКТОРИМА

Инспектори: Татјана Барбарић Алексов
дипл.грађ.инж.

Област надзора Општина Нови Бечеј

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГРАЂ.ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Вршење инспекцијског надзора од стране грађевинског инспектора не зависи од
временских услова и годишњег периода, како је напредком технологије грађења
омогућено да се радови на градилиштима изводе у току читаве године, али зависе од
других чинилаца: издатих грађевинских дозвола у временском обухвату овог Плана
рада грађ. инспекције и пријавама радова, динамиком извођења радова, обезбеђеним
финансијским средствима, евентуалним временским непогодама, тако да се не могу
унапред индентификовати субјекти код којих ће се вршити инспекцијских надзор нити
је могуће у напред предвити број ризичних субјеката.

Табела вршења инспекцијскијских надзора у току обухвата Плана рада

Ред.
број

Пословни
процес

приликом

инспекцијског
надзора

Облик

инспекцијског
надзора

Врста

инспекцијског
назора

Степен
ризика

Процена

Потребног
времена



1. Вршење
инспекцијског
надзора приликом
добијања
Обавештења од
надлежног органа
по добијеној
грађевинској
дозволи и пријави
радова.

Теренско-
канцеларијски

надзор

- редован,

- ванредни,

- контролни,

- допунски

низак

средњи

2%

2. Вршење
инспекцијског
надзора приликом
добијања
Обавештења од
надлежног органа
о пријави израде
темеља .

Теренско-
канцеларијски

надзор

- редован,

- ванредни,

- контролни,

- допунски

низак

средњи

20%

3. Вршење
инспекцијског
назора приликом
добијања
Обавештења од
надлежног органа
о пријави
завршетка
изградње објекта
у конструктивном
смислу.

Теренско-
канцеларијски

надзор

- редован,

- ванредни,

- контролни,

- допунски

низак

средњи

висок

10%

4. Вршење
инспекцијског
надзора
бесправне градње
објеката и
извођење радова
на објектима и у
посебним
физичким
деловима зграде
на територији
општине Нови
Бечеј(
нерегистровани
субјекти)   уз
предходно
прибављање
података  и увида
у јавне исправе,
тј. евиденцију
грађевинских

Теренско-
канцеларијски

надзор

- редован,

- ванредни,

- контролни,

- допунски

висок

критичан

2%



дозвола.

5. Поступање по
представкама и
захтевима
странака које
служе као
иницијатива за
покретање
поступка
инспекцијског
надзора.

Теренско-
канцеларијски

надзор

- редован,

- ванредни,

- контролни,

- допунски

незнатан

низак

средњи

висок
критичан

30%

6. Вршење
саветодавних
посета приликом
отварања нових
градилишта са
препоруком за
законито и
безбедно
поступање.

Теренско-
канцеларијски

надзор

-редован незнатан

низак

2%

7. Превентивно
деловање које се
огледа у пружању
стручне помоћи и
објашњења у
вези обавеза из
прописа,
указивање на
могуће штетне
последице,
опомињање на
потребу
отклањања
узрока

Теренско-
канцеларијски

надзор

- редован

низак

незнатан

2%



незаконитости.

8. Вршење
инспекцијског
надзора над
објектима чијим
се коришћењем
доводи у опасност
живот и здравље
људи, безбедност
околине или
угрожава животна
средина.

Теренско-
канцеларијски

надзор

- ванредни

- контролни

висок

критичан

30%

9. Вршење
инспекцијског
надзора на
основу издате
употребне
дозволе.

Теренско-
канцеларијски
надзор

редован

контролни

низак

незнатан

средњи

2%

У зависности од инспекцијског прегледа и налаза утврђеним инспекцијским
надзорима, грађевински инспектор ће предузети одговарајуће мере, донети
одговарајућа Решења и поднети одговарајуће пријаве у складу са својим
надлежностима.

АКТИВНОСТИ ГРАЂ. ИНСПЕКЦИЈЕ

На званичној интернет страници општине Нови Бечеј (www.novibecej.rs) објављене
су прописане контролне листе издате од стране Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије које се примењују у поступку редовног
и ванредног инспекцијског надзора, како би се надзирани субјекти могли предходно
упознати са поступцима контроле грађ. инспектора приликом инспекцијског прегледа,
затим списак провера и радњи које су у надлежностима грађевинске инспекције са
списком закона који су у примени.

На кварталном нивоу на званичној интернет страници општине Нови Бечеј
(www.novibecej.rs) објављиваће се Програм уклањања објеката са Планом уклањања
објеката, за све објекте који су предвиђени за рушење.

ПРОЦЕНА РИЗИКА И ВЕРОВАТНОЋА НАСТАНКА



Водећи рачуна да се на подручју ове територијалне општине налази пуно објеката
старости преко сто година који се не одржавају и склони су паду па се као такви
сврставају у ризичну категоријак објеката, грађевинска инспекција ће појачано
пратити стање ових објеката и реаговати налагањем мера обезбеђења и мера
предузимања неодложних радова ради довођења у безбедно стање истих.

Табеларни приказ активности грађевинске инспекције.

С обзиром на природу посла није могуће унапред предвидети приближан број
субјеката код којих ће се вршити инспекцијских надзор нити је могуће унапред
предвити број ризичних субјеката али на основу извршених инспекцијских надзора из
2016 године,  претпоставља се да инспекција неће вршити теренски надзор везано за
озакоњење објеката у наступајућој години.

АКТИВНОСТИ-КОНТРОЛЕ МЕСЕЦИ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Редован инсп. надз.по
издатим грађ. дозволама,
по завршетку изградње
темеља , након завршетка
објекта у констр. смислу и
контрола употребних
дозвола.

x x x x x x x x x x x x

Ванредан инсп. надз. x x x x x x x x x x x X

По представкама x x x x x x x x x x x x

Грађевински инспектор :

Татјана Барбарић Алексов дипл.грађ.инж.


