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 Закон о озакоњењу објеката (“Сл.гласник РС “ број 96/2015 и 83/2018) 

 Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није 

потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, 

однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење 

радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се 

прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи (“Службени гласник 

РС”, бр.2/2019) 

 Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског 

дневника и грађевинске књиге (“Службени гласник РС”, бр.62/2019)  

 Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 85/2015) 

 Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Службени 

гласник РС", бр. 6/2019) 

 Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта 

(“Службени гласник РС”, бр. 22/2015)  

  

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 –  ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА- 

 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 

2020. годину Одсека за урбанизам, комунално стамбене имовинске и инспекцијске послове, вршена 

је на основу Правилника o пoсeбним елементима, односно критеријумима за прoцeну ризикa, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима 

плана инспекцијског надзора у области изградње објеката ("Службени гласник РС", број 61/2018), 

инспекцијског надзора у наведеним областима, односно на основу анализе  стања у досадашњем 

дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора, као и на основу информација и добијених података 

од других инспекција, других овлашћених органа и организација. 

Процену ризика извршити на основу модела матрице ризика и свакој активности 

одредити ризик. 

 
        Веравотноћа 

               настанка  

                штетних 

                последица 

Тежина 

настанка 

штетних  

последица 

Незнатна  Ниска  Средња  Висока  Критична  

Критична  5  10  15  20  25  

Висока  4  8  12  16  20  

Средња  3  6  9  12  15  

Ниска  2  4  6  8  10  

Незнатна  1  2  3  4  5  

 

Модел матрице ризика 

Ознака  Број бодова  

Критичан  25 

Висок  15-24 

Средњи  5-14 

Низак  3-4 

Незнатан  1-2 
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           Критичан ризик 

           Висок ризик 

           Средњи ризик 

           Низак ризик 

           Незнатан ризик 

1 2    3 4     5 Активности 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА 

1 

 

Контрола изградње објеката по члану 134. ЗПИ (грађевинска и 

употребна дозвола)  

Контрола извођења радова по члану 145. ЗПИ 

 

2 

 

Контрола изградње објеката по члану 134. ЗПИ (темељи, 

конструктивно)  

 

3 

 

Рушење објеката  

 

4 

 

Контрола стамбених зграда по члану 126.  Закона о становању и 

одржавању зграда 

 

5 

 

Контрола бесправне градње  
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БР 

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

 

ДИНАМИКА 
 

ИЗВРШИЛАЦ ИНДИКАТОРИ 

РИЗИК 

 

ЗАКОН/ 

ПРАВИЛНИК/ 

УРЕДБА 

Шта желимо постићи? 

 

Како ћемо постићи? Које 

активности треба 

предузети? 

 

Колико укупно 

надзора? 

 

Ко спроводи 

активност? 

 

Како меримо резултате 

рада и спроведене 

активости? 

 

Који члан 

Закона или 

другог акта? 

 

1. 

Контрола изградње објеката по 

члану 134. ЗПИ (грађевинска и 

употребна дозвола) 

Контрола извођења радова по 

члану 145. ЗПИ 

Инспекцијски надзор 
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Инспектор 

 
-Записник 

-Решење 

-Привредни 

преступ 

-Прекршаји; 
1 чл. 175. ЗПИ 

2. 
Контрола изградње објеката по 

члану 134. ЗПИ (темељи, 

конструктивно) 

Инспекцијски надзор 

 
15 Инспектор 

-Записник 

-Извештај о 

резултатима 

надзора 

(Цеоп) 

-Привредни 

преступ 

-Прекршаји; 

2 чл. 175. ЗПИ 

3. 
Рушење објеката  

Контрола и праћење спровођења 

извршења решења  

Поступак групе за извршење 

(инспектор може 

присуствовати) 

Инспекцијски надзор 

1  
-Записник 

-Решење 
- 3 чл. 171. ЗПИ 

4 
Контрола стамбених зграда по 

члану 126.  Закона о становању и 

одржавању зграда 

Инспекцијски надзор 5 Инспектор 
-Записник 

-Решење 
-Прекршаји; 4 

чл. 126. Закона 

о становању и 

одржавању 

зграда 
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5 

Контрола бесправне градње  
(поверени послови надзора по 

члану 172,  надлежност објекти по 

чл. 134)  

Инспекцијски надзор 20 Инспектор 

-Записник 

-Решење 

-Затварање 

градилишта 

-Привредни 

преступ 

-Прекршаји 

-Кривичне 

пријаве 

5 чл. 175 ЗПИ 

6 
Превентивно деловање инспекције  

 

-Израда и ажурирање и 

објављивање Контролних 

листи 

-Пружањем стручне и 

саветодавне подршке 

надзираном субјекту или лицу 

које остварује одређена права 

у надзираном субјекту или у 

вези са надзираним субјектом 

-Предузимање превентивних 

инспекцијских надзора 

10 Инспектор 

-Контролне 

листе 

-Број: 

обавеш-

тења, пруже-

них 

стручних 

савета, пре-

вентивних  

инспекцијск

их надзора  

- - 
чл. 13 Закона о 

инспекцијском 

надзору 

7 

Обука, оспособљавање, семинари, 

едукације у вршењу инспекцијског 

надзора и примена прописа из 

области грађевинарства  
 

Учествовање на обукама, 

семинарима и саветовањима уз 

размену искуства и 

позитивних примера из праксе 

3 Инспектор 

Број обука, 

тренинга, 

саветовања 

или 

семинара 

- - 
чл. 50. Закона о 

инспекцијском 

надзору 

8 

План инспекцијског надзора, 

обрада и анализа података о 

обављеном инспекцијском надзору, 

вођење прописане евиденције, 

припрема и прикупљање података 

од значај за инспекцијки назор, 

планирање и усклађивање рада 

инспектора са осталим 

инспекцијама. 

Израда плана инспекцијског 

надзора.Израда кварталних 

планова, вођење регистра 

донетих решења о рушењу, 

израда месечног, шесто-

месечног, годишњег извештаја 

и вођење евиденције о 

инспекцијском надзору. 

Координација рада у оквиру 

инспекција. Праћење промена 

законских прописа и одлука 

општине 

22 Инспектор 

-План 

инспекцијск

ог надзора 

-Регистар 

донетих 

решења о 

рушењу 

-Извештаји 

- - 

чл. 171 ЗПИ, 

чл.10, 43 и 44. 

Закона о 

инспекцијском 

надзору 
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