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ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

  Грађевински инспектор је у оквиру својих обаеза и овлашћења сходно важећим 
законским прописима у оквиру планираних активности у протеклој години радио следеће: 

1. По од Одељења достављеним издатим грађевинским дозволама, пријавама радова, пријавама 
контроле темеља и контроле објеката у конструктивном смислу вршио контролу. 

2. Вршио контролу започете изградње објеката за које није издата грађевинска дозвола и пријава 
радова, предузимао одговарајуе мере. 

3. Вршио контролу изведених  темеља и објеката у конструктивном смислу. 
4. Вршио контролу употребе грађевинских објеката. 
5. Решавао по захтевима, молбама и жалбама грађана правних лица везаним за изградњу 

објеката. 
6. Вршио контролу пројектантских и извођачких организација у погледу исуњености Законом 

предвиђених услова за рад. 
7. Утврђивао подобност објеката за употребу. 
8. Вршио преглед објеката, сачињавао извештај о налазу, проверавао законитост издавања  

дозвола. 
9. Вршио надзор над спровођењем Закона о планирању и изградњи објеката, Закона о становању 

и другим законима из области грађевинарства као и над спровођењем Општинских одлука 
донетих на основу горњих закона. 

10. Сарађивао са другим органима везано за решавање проблема бесправне градње    
(Министарством  РС, Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
ЈП за грађевинско земљиште општине Бачка Топола, ЈП Комград Б. Топола, Служба за катастар 
непокретности, Основни суд Суботица, Јавним тужилаштвом, МУП Србије, Општински судија за 
прекршаје Б. Топола, грађевинска предузећа и др.) 

11.  Информисао, сугерисао и давао предлоге  предпостављеним везане за проблеме изградње  
објеката. 

12.  Поступао по налозима, био  ангажован у раду комисија   формираних од стране Општине Бачка 
Топола. 

13.  Издао закључке о дозволи извршења.  
14.  Решавао жалбене поступке.  
15.  Решавао проблеме објеката који представљају опасност по околину, склони су паду,   који су   

извори заразе. 
16.  Водио поступак извршења издатих решења  
17.  Решавао проблеме одржавања стамбених зграда 
18. Пружао стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора, давао 

стручна стручна објашњења и мишљења. 
 
У смислу горе наведених активности извршени су увиђаји на лицу места, одржане расправе 

сачињени записници и донешена су одговарајућа решења издати налози и вршена контрола 
спровођења истих. 
Уприлогу извештаја даје се табеларни приказ послова грађевинског инспектора у протеклој години. 
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Н А З И В  А К Т А 

 

КОМ. 

 

ИЗВЕШТАЈ О УЧИЊЕНОМ 

 
БРОЈ ПРЕДМЕТА У РАДУ 5 

Објекти који су завршени, решени  
и архивирани 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА У 
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ 13 

Сви предмети су ушли у поступак 
решавања 

БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА 8 Предмети су архивирани 
БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О 
РУШЕЊУ члан  5 Нису  спроведена 

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О 
ОБУСТАВИ члан  1 Налог се поштовао 

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О 
ЗАБРАНИ члан  0  

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О 
ЗАТВАРАЊУ ГРАДИЛИШТА 0 

 

БРОЈ ИЗВРШЕЊА 0  
БРОЈ ИНСПЕКЦИЈСКИХ ПРЕГЛЕДА 33 Изласци на терен и у О. Управи 
БРОЈ САЧИЊЕНИХ ЗАПИСНИКА 
НА ТЕРЕНУ 22 

Покренути поступци утврђивање 
чињеничног стања 

БРОЈ УСМЕНИХ РАСПРАВА 11 Сачињени записници 
БРОЈ КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА 0  
БРОЈ ПРЕКРШАЈНИХ ПРИЈАВА 0  
БРОЈ ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА 0  
БРОЈ  ЗАКЉУЧАКА О ПРИВОЂЕЊУ 0  
РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 
 2 

- жалбе су просл. II степеном 
органу на даљи поступак 

РЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ 
 12 

- извршени увиђаји, издати 
одговарајући документи  

ПРИЈАВА ГРАДИЛИШТА 
 6 

- извршена инсп. контрола 

ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА 
 7 

- пријаве испитане 

 
 

Предмети по начину завођења у писарници : 
 шифра 354  
 шифра 356  
 шифра 351  
 остале шифре  



 

 

 Поред  редовних обавеза, грађевински инспектор је радио  и на пословима озакоњења 
бесправно саграђених објеката. На пословима озакоења, праћења законски прописа и учешћа на 
семинарима, грађевински инспектор је обављао  и следеће послове: 
 
 

 Давао предлоге у циљу ефикаснијег рада 
председнику општине и начелнику општинске управе и другим у делокругу својих обавеза 
укључен у активности органа где је потребно знање грађевинске струке 

 
 

 Спроводио поступак озакоњења по  ПРОГРАМУ  ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА, 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА са  ДИНАМИКОМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО 
ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО ПОПИСНИМ ЗОНАМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

 
 

 Надзирао рад  комисије за  канцеларијску припрему и теренске комисије пописа бесправно 
саграђених објеката. 
 
 

АКТИВНОСТИ   КОМИСИЈЕ  ЗА  ПРИПРЕМУ ПОПИСА 
 

За сваку грађевинску парцелу комисија за припрему спроводи  следеће: 
 

1. Штампање ортофото слике са преклопом катастарског стања са сајта Геосрбије са следећим 
укљученим приказима: Адреса/Кућни број; Катастарске парцеле/Објекат и Катастарска парцела; 
Ортофото/Ортофото-10цм_(2011-2013). 

2. Преузима податке са сајта катастра (РГЗ) и унос истих у Еxцел табелу: број парцеле, улица, 
припадајући кућни број уколико постоји, власник, бројеве објеката, површина објеката и напомену.  

3. Упоређује  податке  катастра са стањем на орто-фото снимку. За сваку примећену  разлику додати 
нови ред у Еxцел табелу са настављеном нумерацијом објеката и приближним димензијама или 
површином. 

4. На ортофото снимку шрафира примећене разлике и нумерисати их са припадајућим бројевима. Није 
потребно на ортофото снимку котирати димензије објекта. 

5. Штампа формулар за сваки додати ред (број објекта) код којих је примећена разлика у односу на 
снимак.. 

6. Правилно припремљен формулар који се предаје теренским пописивачима садржи: катастарска 
општина, катастарска парцела, улица, кућни број (уколико постоји), име и презиме инвеститора 
(власника), напомена са означеним бројем и димензијама објекта и евентуално друге напомене. 

7. Техничку припрему катастарских парцела за попис радити по пописним блоковима утврђених 
програмом пописа. По завршетку припреме, у целости,  једног пописног блока прећи на други 
пописни блок. 

8. О припреми водити уредну евиденцију према пописном обрасцу. Евиденцију водити електронски. 
9. Завршену  техничку  припрему катастарских парцела за попис, записнички, предате комисији за 

праћење пописа. 
 
 
 
 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ  ПОПИСА  НЕЗАКОНИТО  ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 
 
 
Озакоњење објеката се спроводи  по Закону о озакоњењу објеката и : 
 

• ПРОГРАМУ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ТОПОЛА са  ДИНАМИКОМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО ПОПИСНИМ 
ЗОНАМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 Правилницима и допунама правилника  је регулисана накнада чланова пописне комисије на 
терену код пописа незаконито изграђених  објеката. 

 
 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је омогућило додатно 
запошљавање четири радника на пословима озакоњења. 
 
 

Резултати пописа незаконито изграђених објеката: 

 
- Број припремљених грађевински парцела за попис                             11.233 ком.  
- Број  пописаних грађевински парцела                                                       8.996 ком. 
- Број издатих инспекцијски решења                                                            3.617 ком. 
- Број решених катастарски парцела  
   по којима није донето  инсекцијско решење                                           3.123 ком.   
- Број поновни излазака на терен по пописним листовима                         249 ком. 
 

 
 
 
 
БАЧКА ТОПОЛА 
05. 03. 2018. год.                                                                                        
                                                                                                - грађевински инспектор - 
                                                                                         ________________________________   

                          Видоје Ц.Јаковљевић, дипл.грађ.инж. 


