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1.УВОД 

Овај документ представља Годишњи извештај о раду за 2020.годину за период од 22.10.2020 до 

31.12.2020.године  Грађевинске инспекције, у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора, на подручју 

општине Бачка Топола, за 2020. годину, а донет је на основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ( „ 

Сл.гласник РС „ бр.36/15,44/2018-др.закон, 95/2018). 

 

Спровођење инспекцијског надзора 

 

     Послове надзора из надлежности грађевинске инспекције обавља један Грађевински инспектор са високом 

стручном спремом.  Грађевински инспектор који подноси овај извештај је у радном односу у Општинској управи 

Бачка Топола ,на радном месту Грађевински инспектор почев од 22.10.2020.године. 

    Циљ рада и деловања инспекције је превенција и деловање ради обезбеђивања поштовања закона, налагање 

мера прописаних законом и иницира покретање поступака пред другим надлежним органима. Деловање ради 

спречавања незаконитости у изградњи. 

    Приликом инспекцијског надзора грађевински инспектор дужан је да се придржава процедура уз обавезно 

коришћење контролних листа.  

Вршење инспекцијског надзора 

Грађевински инспектор: врши  надзор над извршавањем прописа из области грађевинарства. Обављање 

умерено високог нивоа сложености посла који су најчешће прецизно одређени, али сложени послови у којима се 

примењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике. Умерено висок ниво самосталности у раду, уз 

повремени надзор руководиоца и помоћ, када решавање стручних проблема захтева додатно знање и искуство. 

Умерено висок ниво одговорности, најчешће одговорност за правилну примену одређених метода рада, поступака 

и стручних техника, што не укључује одговорност за руковођење. Умерено висок ниво учесталости пословне 

комуникације, што се огледа у контактима унутар и изван Одељења, чија је сврха пружање савета и прикупљање 

или размена битних информација. 

Врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи  и других закона, прописа и општих аката које се 

односе на делокруг надзора из надлежности општине, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се 

односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката у високоградњи, нискоградњи и градњи других 

објеката; врши надзор над извођењем појединих грађевинских радова на тим објектима; контролу грађења 

објеката на прописан начин; припрема решења и налаже мере и стара се за њихово спровођење; контролише 

темеље изграђених објеката на основу налога и контролише завршетак објеката у конструктивном смислу и о 

учињеном извештава надлежно одељење; сачињава записник о уклањању објекта односно његовог дела који 

доставља надлежном одељењу; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и 

пријаве за привредне преступе; спроводи поступак принудног извршења решења из делокруга грађевинске 

инспекције; сарађује са покрајинским и републичким грађевинским инспекцијама, сарађује и са другим 

инспекцијама, са комуналном милицијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења 

надзора, води евиденције прописане за грађевинску инспекцију; припрема извештаје за Скупштину општине, 

Општинско веће и надлежне покрајинске и републичке органе; прикупља податке и прати и анализира стање у 

области свог делокруга. На основу Закона о озакоњењу објеката доноси решења о рушењу бесправно изграђених 

објеката и прослеђује надлежном одељењу; доноси решење након поступања Одељења у предметима озакоњења 

објеката. Припрема планове инспекцијског надзора, израђује контролне листе и периодичне извештаје о 

извршеним инспекцијским прегледима, надзору или контроли наложених мера. Обавља и друге послове из свог 

делокруга рада који су прописани одговарајућим законима и подзаконским актима. 

 

 

 

 



Прописи по којима поступа  Грађевинска инспекција: 

 

1. Закон о инспекцијском надзору (''Сл.гласник РС'' бр. 36/15,44/2018-др.закон,95/2018 ), 

2. Закон о општем управном поступку (''Сл.гласникРС'' бр. 18/16) , 

3. Закон о прекршајима (''Сл. гласник РС'', бр. 65/13, 13/2016,98/2016-одлука УС) 

4. Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Организациона структура Грађевинске инспекције Општинске управе Бачка Топола 

-  Одељење за инспекцијске послове 

-  Грађевински инспектор 

Послове надзора из надлежности грађевинске инспекције обавља један грађевински инспектор са високом 

стручном спремом.  Грађевински инспектор који подноси овај извештај је у радном односу у Општинској управи 

Бачка Топола ,на радном месту Грађевински инспектор почев од 22.10.2020.године. 

 

3.  ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ  ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА 

2020.ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД од 22.10.2020 до 31.12.2020.године   
 

У току 2020. вршени су редовни, ванредни и контролни инспекцијски надзори и превентивно деловање 

инспекције. Редовни инспекцијски надзори вршени су на основу Плана инспекцијског надзра за 2021. год. 

Ванредни инспекцијски надзори вршени су у циљу предузимања хитних мера, по поднетим представкама или 

захтевима грађана, као и на основу захтева надзираних субјеката. 

Највећи број предмета се односи на ЦЕОП (централна евиденција обједињених процедура) 

Грађевински инспектор је у оквиру својих обавеза и овлашћења сходно важећим законским прописима у 

оквиру планираних активности у протеклој години радио следеће послове: 

1. По достављеним издатим грађевинским дозволама, пријавама радова, пријавама контроле темеља и 

контроле објеката у конструктивном смислу, вршио инспекцијску контролу. 

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

предузимао одговарајуће мере. 

3. Вршио контролу изведених темеља и објеката у конструктивном смислу. 

4. Решавао по захтевима, молбама и жалбама грађана правних лица везаним за изградњу објеката. 

5. Вршио преглед објеката, сачињавао извештај о налазу, проверавао законитост издавања  дозвола. 

6. 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. 

7. 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.) 

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

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

10.  Решавао проблеме објеката који представљају опасност по околину, склони су паду, који су извори 

заразе. 

11. 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.  
Предмети по начину завођења у писарници :-шифра 354 ,-шифра 356 и остале шифре  

 

Озакоњење објеката: 

Поред  редовних обавеза, грађевински инспектор је радио  и на пословима озакоњења бесправно 

саграђених објеката. 

Попис незаконито изграђенох објеката, на територији општине Бачка Топола, је завршен у потпуности 

31.12.2018. године. Општина Бачка Топола је добром организацијом успела да изврши попис свих бесправно 

изграђених објеката на територији Општине Бачка Топола. Попис је извршен на око 12.000 катастарских парцела. 

С тим послом Општина Бачка Топола се сврстала у ред ретких општина у Републици Србији које су попис 

бесправно саграђених објеката извршиле у законском року. Даља процедура озакоњења се спроводи у Одељењу 

за просторно планирање, по динамици која је организационо везана за то одељење. Република Србија је Општини 

Бачка Топола за послове озакоњења одобрила запошљавање четири особе. Треба истаћи да је Законом о 

озакоњењу објеката прописан рок завршетка целокупног поступка озакоњења до 27.11.2025. године, после чега 

грађевински инспектор за те објекте доноси решење о рушењу, које је извршно са даном доношења, у складу са 

Законом о планирању и изградњи. 

 
 

4.ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАЦИ О РАДУ 
 

1.Превентивно деловање 
Грађевински инспектор је током 2020. године у поступку вршења инспекцијских надзора, редовно, 

благовремено и детаљно информисао надзиране субјекте везано за примену одредби закона из свог делокруга и 

подзаконских аката и у случају ненадлежности упућивао надзиране субјекте на надлежне органе. 

Превентивно деловање остварено је делом и кроз информисање јавности о инспекцијском раду објављивањем 

Плана инспекцијског надзора за 2021. год. и контролних листа у складу са Законом о инспекцијском надзору и 

ажуриране и усаглашаване са изменама на сајту www.btopola.org.rs 
 

 

2.Службене саветодавне посете 
У току 2020. године Грађевинска инспекција је вршила и службене саветодавне посете, са циљем 

предузимања превентивних мера и других активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости и 

безбедности пословања и поступања у спречавању настанка штетних последица. Извршене су укупно 3 

саветодавне посете и том приликом су предочена одређена објашњења и обавезе надзираних субјеката. 

 

3.Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, који се 

мери помоћу контролних листи 
Током 2020. године настављен је континуитет у контролама правних субјеката, а и њихово пословање је 

управним мерама доведено у висок ниво усклађености са законом. Субјекти се у великој мери обраћају 

инспекторима у вези са сваком недоумицом у њиховом пословању, како би евентуални пропусти били 

исправљени и како би њихов рад био у складу са прописима. Редовни инспекцијски надзори вршени су са 

издатим налозима за инспекцијски надзор и надзирани субјекти су о планираним инспекцијским надзорима 

обавештени на прописани начин и у прописаним роковима сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору. 

Одељење за инспекцијске послове на својој интернет страници обавештава све привредне субјекте (правна 

и физичка лица) ускладу са чланом 17. Закона о инспекцијском надзору, када инспектор отпочиње надзор без 

писаног обавештавања надзираног субјекта, због тога што би обавештавање умањило остварење циља 

инспекцијског надзора. 

Сами инспекцијски надзори вршени су према контролним листама за одређене области надзора, које су 

објављене на сајту, у складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције. 

 

4.Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом 

заштићених добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) 

Током 2020.године грађевинска инспекција је поступала у складу са својим надлежностима, дужностима и 

овлашћењима у случајевима у којима је на основу утврђеног чињеничног стања доносила решења са наређеним 

мерама надзираним субјектима за спровођење, сагласно законским прописима. 

 



 

 

5.Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима 

 

У току 2020. године било је 4 утврђених нерегистрованих субјеката. 

 

6.Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству 
У складу са Законом о инспекцијском надзору а у циљу уједначавања рада у инспекцијским надзорима, 

коришћене су контролне листе које су усаглашене са контролним листама које се налазе на сајту надлежних 

Министарства.  Остварени су контакти и консултације са покрајинским и републичким органима, општинама и 

гадовима у вези поступања у одређеним предметима и размене искуства ради уједначења издатих решења  од 

стране инспектора. 

 

7.Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора 
 

Инспектор је током 2020.године у периоду од 22.10.2020 до 31.12.2020.године инспекцијске надзоре 

обављао сходно оперативним плановима. Полазећи од обавезе која проистиче из члана 10. Закона о 

инспекцијском надзору, сачињен је годишњи план инспекцијског надзора за 2021.годину. 

 

8.Ниво координације инспекцијског надзора 

Републичка и Покрајинска инспекција је остваривала увид у рад путем извештаја и утврђивала је стање 

извршавања поверених послова и тако стекла сазнања и праву слику о појавама, отвореним и спорним питањима 

и проблемима у вршењу поверених послова инспекцијског надзора. 

Током 2020.године није реализована координисана акција и инспекцијски надор.   

 

9. Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила 

За реализацију годишњег плана инспекцијског надзора обезбеђена су службена возила, службени лаптоп 

рачунар, што се позитивно одразило на ефикасност поступања.  

 

10. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 

Грађевински инспектор се углавном придржавао рокова прописаних Законом о инспекцијском надзору и 

Законом о општем управном поступку. Благовремено је припремљен и донет План инспекцијског надзора у 

складу са Законом о инспекцијском надзору. 

 

11.Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 
У току 2020. године није било поднетих жалби на донета решења  грађевинског инспектора.   

 

12.Поступање у решавању притужби на рад инспекције 

У току 2020. године није било поднетих притужби на рад грађевинског инспектора.   

 

13.Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора 
Током 2020. године грађевински инспектор није учествовао на обукама и стручним усавршавањима. 

 

14.Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа  

У току 2020.године грађевински инспектор није учествовао у измени и допуни закона и других прописа. 

 

15.Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему 

Подаци се по потреби ажурирају. 

 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 
Грађевински инспектор је у вршењу поверених послова инспекцијског надзора поступио у складу са 

законом прописаним правима, дужностима и овлашћењима.  

 
 

17) Исходи поступања правосуднх органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, пријавама за 

привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција. 

 



Током 2020.године грађевински инспектор је поднео: 

-Прекршајне пријаве: 0 

-Пријаве за привредни преступ: 0 

-Кривичне пријаве: 0 
  
  
Збирни подаци о раду: 

У табелама су приказани збирни подаци, а у прилогу извештаја су приказани појединачни подаци о раду 

сваког инспектора појединачно. 

 

 

 

 

 

 

 

Tабеларни преглед послова грађевинског инспектора за 2020. год. 

 

 
 

 

Н А З И В  А К Т А КОМ. ИЗВЕШТАЈ О УЧИЊЕНОМ 

БРОЈ ПРЕДМЕТА У РАДУ 8 

Сви предмети су ушли у 

поступак решавања 

БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА 4  

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О РУШЕЊУ члан  0  

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОБУСТАВИ члан  0  

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ЗАБРАНИ члан  0 
 

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ЗАТВАРАЊУ 

ГРАДИЛИШТА 0 
 

БРОЈ ИЗВРШЕЊА 0  

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШЕНИХ РЕДОВНИХ НАДЗОРА 8  

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШЕНИХ ВАНРЕДНИХ НАДЗОРА   

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШЕНИХ КОНТРОЛНИХ НАДЗОРА   

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШЕНИХ ДОПУНСКИХ НАДЗОРА   

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШЕНИХ СЛУЖБЕНО 

САВЕТОДАВНИХ ПОСЕТА  
 

УКУПАН БРОЈ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 8 

Изласци на терен и у О. 

Управи 

БРОЈ САЧИЊЕНИХ ЗАПИСНИКА 4  

БРОЈ КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА 0  

БРОЈ ПРЕКРШАЈНИХ ПРИЈАВА 0  

БРОЈ ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА 0  

БРОЈ  ЗАКЉУЧАКА О ПРИВОЂЕЊУ 0  

РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

 0 
 

РЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ 

 0 
 

ПРИЈАВА ГРАДИЛИШТА 

 0 
 

ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА 

 0 
 



 

 

5. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
 

Вршена је редовна размена искустава између инспекција и других државних органа  у циљу унапређења 

рад инспектора.  

 Сарадња инспектора са другим инспекцијама, судским органима, тужилаштвом, полицијом, 

покрајинским и републичким инспекторима, јавним предузећима и другим органима била је континуирана. 

 

 

6. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 

Грађевински инспектор је током 2020.године законито, благовремено и одговорно спроводило прописе из 

своје надлежности у складу са Законом о инспекцијском надзору и другим прописима у оквиру својих 

надлежности. 

 

 

 
У Бачкој Тополи, 17.03.2021. године. 

 

 

 

 

                                                                                                              Грађевиснки инспектор 

                                                                                             

                                                                                 ...................Мајор Тибор................. 

                                                                                                                       Име и презиме 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


