
У складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору  
 
Инспектор  .Михић Мирослав................................................................... 
Објављује извештај о раду грађевинског инспектора за 2017 годину 
 Општинска управа Ковин, одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту 
животне средине има систематизовано једно радно место: грађевински инспектор. 
Током 2017.. године сходно, надлежностима грађевински инспектор вршио је инспекцијски 
надзор у складу са закони; 
--Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 72/09, 132/2014) 
--Закон о озакоњењу ( Сл. Гласник РС број 96/2015) 
--Одлука о рушењу објеката (Сл. Лист општине Ковин број 2/2016) 
-Закон о становању о одржавању зграда( Сл. Гласник РС број 6/2016) 
*Укупно примљених 3263 предмета, од тога пренето из 2016. године 455 предмета, није било 
превентивног деловања, него је инспекцијски надзор вршен када су се штетне последице већ 
појавиле 
*Обавештавање, саветодавна подршка надзираним субјектима није обављена, јер оптерећеност 
инспектора није то омогућила. . 
*Код инспекцијског надзора који се мери контролним листама све контроле су показале да 
надзирани субјекти поступају у складу са законом, а ради се о надзору изведених темеља и 
конструкције објекта што је обавеза извођача. Број надзора 26 
*Број предмета није дозволио корективно деловање грађевинске инспекције. 
*У извештајном периоду утврђено је постојање 212 нерегистрованог субјекта и донето је 192 
решење за рушење незаконитих објеката и 20 решења о уклањању објеката. 
*Законе које спроводи грађевинска инспекција одређује које се мере примењују тако да није 
било посебних активности за уједначавања праксе инспекцијског надзора. 
*План инспекцијског надзора донет у октобру 2016 .године, за 2017. годину. имао је за 
последицу да су урађени ванредни инспекцијски надзори, а плански су само они који се односе 
на темеље и конструкцију. 
*Није постојала координација инспекцијског надзора као генерално поступање, него су то били 
појединачни случајеви. 
*Материјални ресурси-техничка опремљеност је задовољавајућа, због обима посла пожељно би 
било већи број извршиоца( грађевински инспектор и правник). 
*Од  запримљених предмета  решено је 332 предмета, а пренесено је 2931предмета за 2018. 
годину. 
*Донето је 212 решење у првом степену, уложена жалба на  9 решења, а другостепени орган је 
вратио 5 решења  првостепеном органу.   
*Притужбе на рад инспекције,  биле су две, упућене су Председнику и Начелнику.   
*Инспектор је поступио у складу са законом. 
*Стручна усавршавања која организује надлежно Министарство или Покрајински секретаријат 
био сам на једнодневним едукацијма 3 наврата. 
*Информациони систем није у функцији, тако да нема могућности ажурирања података. 
*Грађевински инспектор обавља поверене послове и само једну Општинску одлуку. 
*Није покренут поступак код надлежног суда, јер је поступак озакоњења у току.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назив  Укупно 
предмета 

Број сперечених или битно умањених вероватних насатанака штетних последица по 
законом заштићена добра, права и интересе ( превентивно деловање) 

3263 

Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 
субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или 
у вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и 
службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим 
активностима усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности 
пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и 
другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и 
облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима 
(превентивно деловање) 

0 

Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 
другим прописом, који се мери помоћу контролних листи 

26 
надзора 
по конт. 
листи 

Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица 
по законом заштићена добра, права и интересе ( корективно деловање)  

0 

Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима 212 
Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство 0 
Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу 
редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних  инспекцијских 
надзора који нису извршени и разлози за то, као и број допунских налога за 
инспекцијски надзор 

0 

Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 
друге инспекције 

0 

Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу 
инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса 
инспекције и резултатима предузетих мера 

0 

Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 2931 
пробио 
рок 

Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход) 

Од 9 
предмета 
5 
враћено 
на 
поновни 
поступак 

Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз 
посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле 

2 
притужбе 

Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника 
овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика 
стручног усавршавања и броја инспектора, односно службеника овлашћених за 
вршење инспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге облике стручног 
усавршавања 

3 

Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 0 
Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 
информационом систему 

0 

Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 0 
Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 0 



поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 
инспекција 
 
 
 
                                                                          ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 
                                                                         Михић Мирослав дип.инж.грађ. 


