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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ  БЕЧЕЈ ЗА  2016. ГОДИНУ 

 

 

Грађевинска  инспекција Одељења за урбанизам, грађевинарство комуналне 
послове, саобраћај и инспекцијски надзор,  Општинске управе  у периоду свог рада од 
01.01.2016. до 31.12.2016. године покренула је по службеној дужности 1085 предмета у 
попису аката и 108 вануправних предмета . 

 

 

Табеларни приказ: 

МЕСЕЦ 1-12 

Врста предмета Запримљени 
предмети 

Решени предмети Предмети у раду 

Управни предмети 

- по захтеву странке 

5 5 / 

кл. број 354 

Управни предмети  

- по службеној дужности 

         1084          1050 34 

кл. број 354 

Вануправни предмети  

кл. број 354 108 107 1 

    



 

    

    

Укупно 1192              1157  35 

 

 

Табела вршења инспекцијскијских надзора у току 2016 године. 

Ред. 
број 

Пословни процес 
приликом 

инспекцијског надзора 

Број предмета Врста 

инспекцијског 
назора 

Степен 
ризика 

 

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

6 

- редован 

 

 

низак 

средњи 

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

13 

- редован 

 

 

низак 

средњи 

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

4 

- редован 

 

 

низак 

средњи 

 

4. Вршење инспекцијског 
надзора бесправне 
градње објеката и 
извођење радова на 
објектима и у посебним 
физичким деловима 
зграде , код 
нерегистрованих 
субјекат. 

16 

- редован, 

- ванредни, 

- контролни, 

 

 

 

висок 

критичан 

 

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

10  

    незнатан 

низак 

средњи 

висок 
критичан 



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

 

3 

 

- ванредни 

- контролни 

 

висок  

критичан 

 

  

Поступак озакоњења 
бесправно изграђених 
објеката. 

    1057 

   
канцеларијско, 
теренски 

 

 

   критичан 

У смуслу превентивног деловања грађевинска инспекција је на званичној 
интернет страници општине Бечеј (www..becej.rs) објавила 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, све у сврху законитог и безбедног 
пословања и поступања надзираних субјеката, објављен је списак провера и радњи 
које су у надлежностима  грађевинске инспекције, списак законских аката које 
инспекција примењује у свом раду, на кварталном нивоу, четири квартала, 
објављивањем Плана и Програма уклањања објеката, за све објекте који су 
предвиђени за рушење. Пружена је стручна и саветодавне подршка странкама у 
поступку, надзираним субјектима и подносиоцима представки, информисани су грађани  
у вези са пописом у поступку озакоњења објеката као и у вези електронске пријаве 
изграђених темеља и конструкције објеката у поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем.  Инспекција је пратила стање објеката склоних паду, 
који се не одржавају те су као такви ризични и опасни по животе људи и околине.
 Ради уједначавање праксе инспекцијског надзора грађевинска инспекција је 
израдила годишњи и оперативни план на нивoу Одељења.     
 У општинској управи Бечеј, послове инспекцијског надзора у области изградње 
објеката обављају два грађевинска инспектора који су у току  2016 године у два 
наврата похађали стручне семинаре и као обавезан део стручног усавршавања, 
похађали обуке у вези са Законом о инспекцијском надзору, који је почео да се 
примењује крајем априла 2016 године. Као подршка грађевинској инспекцији отворена 
је мрежа СКГО ради уједначавања праксе на нивоу целе Србије приликом поступања 
грађевинске инспекције.   

                  

 

 


