
 Грађевинска инспекција 
Делокруг рада, права и дужности грађевинске инспекције регулисани су 

одредбама члана 175. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09 

81/2009 и 24/2011).Наведеним законом одређен је делокруг рада грађевинске 

инспекције, као и права и дужности грађевинског инспектора. Наиме, грађевинска 

инспекција врши надзор над применом закона и других прописа и општих аката, 

стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, 

грађење, реконструкцију и коришћење објеката. 

 У вршењу инспекцијског надзора грађевинска инспекција има доста широка 

овлашћења: од упозорења на недостатке, па до наредбе за отклањање недостатака, 

укључујући и право забране извођења даљих радова до отклањања недостатака и 

рушења делова објекта који се не могу ускладити са законом. По захтеву Министарства 

грађевинска инспекција доставља извештај том Министарству. 

           У току извештајног периода у раду је било  73 предмета. По захтеву странке  6 а  

67 по службеној дужности . У току 2017.године извршено је 35 контролних записника 

од чега је донето 18 решења и 5 решења о извршењу.На донета решења изјављено је 5 

жалби где су 3 одбијене као неосноване а у два случаја првостепена одлука је замењена. 

Од 5 донетих решња о извршењу 2 су извршена а 3 су у поступку извршења. 

 Решења о рушењу ниси извршена јер се на тендер за избор најповољнијег 

извођача радова нико није јавио. По избору извођача радова приступиће се извршењу 

решења.  

Администраивно извршење наведених решења према плану и програму 

планирано је у току 2018.године. 

 У извештајном период грађевинска инспекција је учествовала и у попису 

незаконито саграђених обејеката где је у 2017.години 1371 решење о рушењу а сходно 

Закону о озакоњењу објеката (Сл. Гласник РС“ бр.96/2015). 
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Саобраћајна инспекција 

 
Надлежности и овлашћења саобраћајне инспекције регулисане су одредбама 

Закона о о превозу у друмском саобраћају, Закона о јавним путевима, члана 70. Одлуке 

о општинским и некатегорисаним путевима и улицама (''Сл. лист општине Мали 

Зворник'', број 10/2016 и 2/2017). 

 Саобраћајна инспекција врши надзор над стањем и одржавањем локалних и 

некатегорисаних путева (одржавање, контрола извођења радова при изградњи и 

реконструкцији, контрола техничке документације и сл.). 

 У извештајном периоду у раду је био 77 предмета  од чега је донето 21 решење , 

53 контролна записника ,2 решења о извршењу 4.решења о испуњености услова 

путничког возила за обављање ауто-такси  превоза и 4 захтева за покретање 

прекршајног поступка.  

Посебан проблем представља недостатак саобраћајно техничке документације за  

вертикалну  сигнализацију , што онемогућава контролу и регулисање саобраћаја на 

локалним путним правцима Проблем представљају нерегулисани одоводи 

површинских вода на локалним и некатегорисаним путевима, причему приликом 

падања јаких киша долази до оштећења макадамског коловоза , чиме се угрожава 

безбедност саобраћаја.. 



 Проблем самовласног заузећа путног земљишта и неодржавање путних канала 

од стране власника који се граниче са локалним путем је веома присутан, па се у 

нредном периоду на ову појаву мора обратити посебна пажња. 

 Посебан проблем представља нелегално обављање ауто такси делатности на 

ванлинијском превозу путника где су у сарљадњи са Републичком саобраћајном 

инспекцијом  4 возила искључена из саобраћаја.. 
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