


ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 
 

1. УВОД 

 
План рада грађевинске инспекције у Оштинској управи општине Бачка Топола за 2022. 

годину, је урађен на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.  гласник РС“ бр. 

36/2015, 44/2018-др и 95/2018). План рада спроводити кроз оперативне (полугодишње, 

тромесечне и месечне), планове инспекцијског надзора. 

Годишњи план садржи основне податке о грађевинској инспекцији, општи приказ задатака 

и послова грађевинске инспекције у 2022. години. 

Сврха  доношења  Плана  инспекцијског  надзора  грађевинске  инспекције општине 

Бачка Топола је повећање ефективности  и  транспарентности,  као  и  јачање поверења грађана 

у локалну самоуправу Општине Бачка Топола. План предвиђа и: 

 
1. непосредну примену закона и других прописа, 

2. спровођење  инспекцијског  надзора  и  решавања   у   управним   стварима   у првом 

степену, 

3.  праћење  стање  и  предлагање   мера   за   унапређење   стања   на   терену, на 

територији Општине Бачка Топола, 

4. превентивно деловање инспекције  као  једно  од  средстава  остварења циља 

инспекцијског надзора; 

 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
Грађевинска инспекција Општинске управе Бачка Топола налази се у Одељењу за 

инспекцијске послове. Послове грађевинског инспекцијског надзора на територији општине 

Бачка Топола обавља један грађевински инспектор и има седиште у згради Општине у Бачкој 

Тополи ул. М. Тита број 30, тел 024/715-310 лок 113. 

 
Циљ годишњег плана 

 

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције  је 

непосредна примена закона и других прописа тј., планираних мера  и  активности превентивног 

деловања инспекције и планираних мера и активности  за  спречавање  обављања делатности и 

вршења активности нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских 

надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од 

значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 

Годишњи план  инспекцијског  надзора  грађевинске  инспекције  садржи  податке и 

специфичне циљеве који се планирају у 2022.години, а који су везани за Програмске активности 

грађевинске инспекције у Општинској управи Бачка топола, одговорност за реализацију 

задатака и активности и у ком року их треба реализовати. 

Инспекцијски надзори спроводе се употребом метода и техника како је прописано 

законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз коришћење 

контролних листа. 



Послови и задаци из Годишњег плана грађевинске инспекције Општинске управе  

Бачка Топола се обављају свакодневно како у свом седишту тако и на терену на територији 

општине Бачка Топола. 

Послове надзора из надлежности грађевиснке инспекције обавља један службеник 

општинске управе са високом стручном спремом. 

Грађевинском инспектору је обезбеђена канцеларијска опрема и службено возило за 

вршење инспекцијских надзора које користе како други инспектори, тако остали запослени. 

Непланиране активности у раду грађевинске инспекције 

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, у оквиру рада грађевинске 

инспекције спроводи и непланиране активности за које је такође потребно планирати. 

Непланиране активности се односе на пријаве грађана, путем запримљене електронске 

поште, телефонским пријавама, као и непосредним запажањем инспектора на терену. 

 
   Време инспекцијског надзора              
               Инспекцијски надзор ће се вршити  радним данима у радно време надзираних субјеката, након 
радног времена само у хитним случајевима када се отклања непосредна опасност по живот и здравље 
људи, имовину веће вредности, животну средину, биљни или животињски свет; када надзирани субјекат 
да писани пристанак. 

 
3. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Програмска 

активност 

Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као 

и надзор над применом општинских одлука донетих на основу закона и других 

прописа у грађевинској области. 

Назив Грађевинска инспекција 

Програм 

(коме припада) 
Општинска управа Бачка Топола, Одељење за грађевинарство… 

Функција 354 и 356 / I 

 
Правни основ 

1. Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009, бр.81/2009 – испр., 64/2010 - Одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. 
закон, 9/2020 и 52/2021) 

2. Закон о становању и одржавању зграда («Сл. гласник РС» 104/2016 и 9/2020 – др. закон) 
3. Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018-др. Закон и 95/2018) 

Одговорно лице 
Руководилац одељења 

 

Опис 

У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом прописа  

у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом  општинских  

одлука донетих на основу закона и других прописа у грађевинској области. 

Циљ 1 
Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа  

утврђених Законима и одлукама општине Бачка Топола 

Индикатор 1.1 Контрола градње 

 

Алтернатива: 

Индикатор 2.1 

Утврђивање неправилности и одступања током градње 

Коментар: Тeнденција смањења неправилности и одступања током градње 

 Вршење редовних и ванредних надзора 



 

 

 

 

 

Индикатор 3.1 

Р едован - планиран инспекцијски надзор се врши свакодневно у трајању од три сата. 

Вj анредан инспекцијски надзор се врши због предузимања „хитних мера“ ради 

спречавања или отклањања непосредне опасности, по пријави грађана, телефонским 

позивима и електронским путем. 

Д- опунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева 

надзираног субјекта 

КK онтролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршних мера које су 

предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног 

инспекцијог надзора 

К анцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним  просторијама  инспекције, 

увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 

Коментар: Тенденција повећања броја редовних инспекцијских надзора 

 

 

 

 

 

 

Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора  
 

 

Ред. 

број 

Област 

надзора 

Степен ризика 

Облик надзора 
Врста 

надзора 
Учесталост 

Врста објекта 
Степен 

ризика 

1. Надзор над 

градњом 

објекта за који 

се издаје 

грађевинска 

дозвола 

Обухвата: 

1.   

Надзор по 

издатој 

грађевинској 

дозволи и 

потврди о 

пријави радова  

2. 

Инспекцијски 

надзор по 

обавештењу о 

завршетку 

темеља 

3. 

Инспекцијски 

надзор по 

завршеној 

конструкцији 

објекта 

4. 

Инспекцијски 

надзор по 

издатој 

употребној 

дозволи за цео 

објекат или део 

објекта 

Вишепородични 

стамбени објекти 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канцеларијски  

и теренски 

- редован за 

низак ризик 

- редован и 

ванредан за 

средњи 

ризик 

- редован и 

повећан 

ванредни за 

висок 

ризик 

-контролни 

по потреби 

 

- у грађевинском 

подручју 

висок велика 

- ван грађевинског 

подручја 

средњи до 

низак 

редовна до 

појачана 

Породични 

стамбени објекти 

  

- у грађевинском 

подручју 

средњи појачана 

- ван грађевинског 

подручја 

низак редовна 

Надоградња 

вишепородичних 

стамбених објеката 

висок  

- у грађевинском 

подручју 

висок велика 

Пословни и 

стамбено пословни 

објекти 

  

- у грађевинском 

подручју 

висок велика 

- ван грађевинског 

подручја 

средњи до 

низак 

редовна до 

појачана 

Други објекти за 

које се издаје 

грађевинска 

дозвола 

средњи појачана 

2. Инспекцијски 

надзор по 

издатом 

Објекти у 

грађевинском 

подручју 

 

средњи 

 

 

 

- редован за 

низак ризик 

 

  појачана 



Ред. 

број 

Област 

надзора 

Степен ризика 

Облик надзора 
Врста 

надзора 
Учесталост 

Врста објекта 
Степен 

ризика 

решењу у 

складу са 

чл.145. Закона 

о планирању и 

изградњи 

Објекти ван 

грађевинског 

подручја 

 

 

  низак 

канцеларијски  

и теренски 

- редован и 

ванредан за 

средњи 

ризик 

-контролни 

по потреби 

 

 

   редовна 

3. Инспекцијски 

надзор по 

пријави  

Објекти у 

грађевинском 

подручју 

критичан  

 

теренски 

ванредни 

контролни 

 

 

приоритетна 

Објекти ван 

грађевинског 

подручја 

 

  висок 

4. Надзор према 

Закону о 

одржавању 

стамбених 

зграда 

Стамбени и 

стамбено пословни 

објекти 

 

средњи до 

незнатан 

 

 

теренски 

 

 

ванредни 

   

према 

процењеном      

ризику  

5. Надзор по 

другим 

законима 

Објекти у складу 

са другим законом 

средњи до 

незнатан 

     

     теренски 

 

ванредни 

према 

процењеном 

ризику  

 
У следећој табели дат је приказ Плана инспекцијског надзора и активности:  

 

 

Ванредни инспекцијски надзор  

 

Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор: 

 

Грађевинска инспекција је надлежна за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите 

животне средине на територији Општине Бачка Топола. 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Све активности грађевинског инспектора у оквиру његове надлежности, односно поступања 

надзираних субјеката се исказују према степену ризика. Процена ризика је базирана на одговарајућим 

критеријума применом којих се врши процена вероватноће настанка штетних последица при раду 

надзираног субјекта и вероватне тежине тих последица и добијања одређеног степена ризика. 
 
 

Надзирани субјекти Област надзора Месец ∑ 
Надз

ора 

Ризик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Објекти са CEOP система 
(централна евиденција 
обједињених процедура) 

Спровођење 
Закона о 
планирању и 

изградњи  

 

3х 3х 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 36 средњ

и  

Објекти у и ван 

грађевинског подручја 

Инспекцијски 

надзор по издатом 

решењу у складу 

са чл. 145. Закона 

о планирању и 

изградњи 

2x 2х 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 24 средњ

и  

  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60  



    

Критичан ризик 

     

Висок ризик 

    

Средњи ризик 

    

Низак ризик 

    

Незнатан ризик 

1 2 3 4 
 

ЛЕГЕНДА 

1 Одржавање објеката, употребне дозволе 

2 Рушење објеката без дозволе за рушење 

3 
Грађење објеката или извођење радова без решења којима се одобрава грађење 

или извођење радова 

4 Грађење објеката и извођење грађевинских радова без грађевинске дозволе 




