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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Грађевинска инспекција Одсека за инспекцијске полове Oдељења за привреду,
пољопривреду, урбанизам, грађевинарство,заштиту животне средине и комунално стамбене послове у свом раду се оријентише пре свега на правилном спровођењу Закон о
општем управном поступку, Закон о инспекцијском надзору, Закон о планирању и
изградњи, Закон о озакоњењу објеката, Закон о одржавању стамбених зграда ( у делу
надзора који је стављен у надлежност грађевинском инспектору актом о систематизацији
послова у општинској управи ), Кривични законик, Закон о кривичном поступку, Закон о
привредним преступима, Закон о прекршајима Подзаконски прописи и Одлуке скупштине
општине Мали Иђош у надлежности грађевинског инспектора.
Грађевински инспектор је току 2018-е године имао под основним бројем 354, 59
предмета и под основним бројем 356, 122 предмета у и у зависности од предмета је
поступао:
 124 Донетих Решења за рушење бесправно подигнутих објеката.
 7 Донетих Решење о забрани коришћења објеката.
 4 Донетих Решења о достави решења
 5 Предлога начелнику овог оделења за поступање за објекте склоне
обрушавању.
 36 Инспекциских контрола.
 47 Записника на терену.
 234 Појединичних пописних листа
 4 Позива за странке.
 3 Усмене расправе.
 40 Службених белешки
 17 Контрола темеља


















14 Контрола конструкције
11 Извештаја о стању објеката
32 Контролне листе
35 Обавештења о предстојећем инспекцијском надзору
35 Налога за инспекцијски надзор
7 Мерења корисне површине
7 Извештаја о мерењу корисне површине
1 Предлога плана о инспекцијслком надзору
1 План о инспекцијслком надзору
32 Извештаја о инспекцијском надзору
4 Плана о уклањању објеката
2 Захтева за прибављање података из службене евиденције
4 Доставе података
2 Доставе жалбе другостепеном органу
6 Обавештења о поднеску
1 Прекршајна пријава

Поред тога грађевински инспектор је обављао:
 Послове шеф одсека за инспекцијске послове овог оделења.
 Послове за потребе комисије за процену непокретности и њен члан
 Послове за потребе комисије за планове и њен члан
 Послове за потребе комисије за oзакоњење .
 Члан комисије за јавне набавке и обавља послове за потребе комисије
 Члан комисије за набавку грађевинског материјала за избегла лица.
 Члан комисије за набавку грађевинског материјала за расељена лица.
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