РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БЛАЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове
буџетску инспекцију и ревизију
Грађевинска инспекција

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Грађевинске инспекције за 2017. годину
Организациона структура
Грађевинска инспекција Општинске управе општине Блаце систематизована је у
оквиру Одељења за инспекцијске послове буџетску инспекцију и ревизију, са седиштем у ул.
Карађорђевој бр. 4, телефон 027/ 371 167.
Број инспектора: послове из надлежности грађевинске инспекције у 2018.години
обавља 1 (један) инспектор.
Расподела ресурса
Инспекцијски надзор и службене контроле ће се спроводити употребом
расположивих људских ресурса (1 општински грађевински инспектор, возач) и материјалних
ресурса (општинско службено возило) у складу са законским актима за поступање
грађевинске инспекције. У припреми за инспекцијски надзор, општински грађевински
инспектор користи службену канцеларију, компјутер и приступ интернету. Приликом
вршења инспекцијског надзора користи се метар, пантљика за мерење и фото апарат.
Инспекцијски надзор и мере
Грађевински инспектор врши инспекцијски надзор над применом закона и прописа
у оквиру послова поверених Законом о планирању и изградњи, Законом о становању и
одржавању зграда, као и надзор над применом општинских одлука донетих на основу закона
и других прописа у области грађевинарства.
Превентивним деловање је остварено кроз јавност рада, обавештењима, пружањем
стручне и саветодавне помоћи надзираним субјектима и заинтересованим лицима у области
грађевинарства.
Табела бр. 1.
Број примљених предмета у 2017. години
Вануправни предмети

7

Управни предмети по захтеву странке

36

Управни предмети по службеној дужности

16

Управни предмети по захтеву странке - Озакоњење

28

Управни предмети по службеној дужности - Озакоњење

486

УКУПНО

573

Током вршења инспекцијског надзора, грађевински инспектор у 2017.години није
евидентирао нерегистроване субјекте, док је у табели бр.2. наведен број регистрованих
субјеката који су бесправно и противзаконито градили објекте, којима су решењем наложене
мере за отклањање незаконитости.
Редовни инспекцијски надзори су обављани у законски предвиђеним роковима.
Ванредни инспекцијски надзори, такође су обављани у законски прописаним роковима за
поступање. Решавање управних предмета покренутих на основу налога и ванредног
инспекцијског надзора, као и по захтеву странке, је највећим делом два или више месеци.
Допунски инспекцијски надзори нису спровођени.
Број другостепених поступака је 4 (четири). Два решења првостепеног органа су
поништена и враћена на поновно одлучивање. Две жалбе су одбијене као неоснована.
Покренут је један управни спор за поништавање решења другостепеног органа којим је
одбијена жалба као неоснована.
Грађевински инспектор није покретао прекршајни поступак, нити подносио пријаве
за привредни преступ и кривичне пријаве. Такође, није било притужби на рад грађевинског
инспектора.
Грађевински инспектор није био упућиван, нити је похађао обуке и стручна
усавршавања у току 2017. године везано за област грађевинске инспекције, такође није
подносио иницијативе за измене закона и прописа.
Поступајући по примљеним предметима донет је следећи број:
Табела бр. 2.
Налог

Редовни
Записник Ванредни (по захтеву)
Контролни
Решење о рушењу
Решење о извршењу
Решења
Решење о обустави поступка
Решење о рушењу (озакоњење) по захтеву
Решење о рушењу (озакоњење) по сл. дуж.
на решење о рушењу
Жалба
на решење о рушењу (озакоњење)
Контролна листа

21
8
13
4
3
2
1
28
486
1
3

25

520

4
4

Службена белешка

6

Обавештење
Допис
Захтев, пријава или представка странке
Обавештење странке о извођењу радова које је ван поступка
обједињењене процедуре
Уверење по захтеву странке

4
6
11
2
1

Грађевински инспектор
Ана Недељковић, дипл.инж.арх.

