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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  2019.годину 
 
 
У Општинској управи општине Брус, Одсеку за инспекцијске послове, пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине, послове грађевинске инспекције у 2019. 
години обављали су два извршиоца, дипломирани грађевински инжењери. 
 
Грађевински инспектори  обављали су послове из своје надлежност, а у складу са 
важећим прописима: Закон о планирњу и изградњи, Закон о озакоњењу и Закон о 
инспекцијском надзору. 
 
У извештајном периоду грађевински инспектори су обрађиовали  83 предмета, од чега 
50 по захтеву странке, 33 предмета по службеној дужности. Од  83 предмета, 66 је по 
управном поступку, а 17 вануправни поступак. Решено је  свих 83 предмета. 
У 2019. години грађевински инспектори  су извршили  16 редовних инспекцијских 
надзора,  29 ванредних инспекцијских надзора, 3 допунска и  3 контролна инспекцијска 
надзор.  
  
 

- Ванредни инспекцијски надзор  ................................29 
- Редовни инспекцијски надзор.....................................16 
- Допунски инспекцијски надзор.....................................3 
- Контролни инспекцијски надзор..................................3 
- Остало поступање.........................................................41 
- Донета решења.............................................................27 
- Донета закључака......................................................... 7 
- Урађена записника.......................................................47 
- Поднета кривићна пријава............................................3 
- Достављање података, извештаја и сл........................16 
- Достављање жалби.......................................................6 
- Извршење решења........................................................2 
- Израда плана инспекцијског надзора за 2020.год .....1 
- Израда плана и програма за уклањање објеката........1 

 
У току радног времена од 07:00 до 15:00 сати, грађани се могу обратити грађевинској 
инспекцији  и у службеним просторијама општинске управе. 
 
 Пријем странака у просторији у којој је смештена грађевинска инспекција заједно са 
другим инспекцијама могућа је сваког радног дана. У случају одсуства запосленом се 
одређује замена од стране другог запосленог грађевинског инспектора.  
 



Возила Општинске управе општине Брус, нису увек доступна на захтев грађевинских 
инспектора, због потреба и других служби,  недостатка горива, неисправности и тд.,.  
 
 Грађевинска инспекција није технички  опремљена према Правилнику о 
легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора ("Сл. гласник РС", 
бр.30/2015) (једино је обезбеђена службена легитимација). 
 
Грађевински инспектори  континуирано пружају  стручну помоћ у вршењу поверених 
послова у области инспекцијског надзора и заинтересованим лицима и надзираним 
субјектима дају стручна објашњења, укључујући обавештавање субјеката инспекцијског 
надзора у вези са обавезама из прописа и указивање субјекту на могуће забрањене, 
односно штетне последице његовог понашања. 
 
 

Грађевински инспектори: 
Нешић Новица, дипл.грађ.инж. 

Стефановић Саша, дипл.грађ.инж. 


