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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

На основу чл.10 Закона о инспекцијском надзору ('' Сл. гласник РС'', бр.36/2015 и 44/2018 и 

95/2018), инспекција је дужна да сачини годишњи план инспекцијског надзора, који се 

спроводи кроз оперативне (полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског 

надзора. 

 

Инспекцијски надзор према врсти може бити редован, ванредан, контролни и допунски. 

 

Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора. 

 

Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања хитних мера ради спречавања 

или отклањања непосредне опасности, по пријави грађана, телефонских позива и 

електронским путем. 

 

Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као редован и ванредан надзор код 

истог надзираног субјекта, када се предмет редовног и ванредног инспекцијског надзора 

делимично или у целости поклапају или су повезани. 

 

Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су 

предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног 

инспекцијског надзора. 

 

Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева 

надзираног субјекта. 

 

Инспекцијски надзор према облику може бити теренски и канцеларијски. 

 

Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на лицу 

места и састоји се од непосредног увида у земљиште објекте, постројења, уређаје, 

просторије, возила и друга наменска превозна средства, предмете, робу и друге предмете, 

акте и документацију надзираног субјекта. 

 

Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама инспекције, 

увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 

 

Превентивно деловање инспекције остварује се јавношћу рада: 
 

- објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа 
 

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 
 

- постављање информација на сајт општине 
 

Коментар: превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика односно 

штетних последица и вероватноће њеног настанка. 

При  изради овог плана инспектори су користили искуство из претходних инспекцијских 

контрола. 
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САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Саобраћајна инспекција врши надзор над спровођењем Закона о превозу терета у друмском 

саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу у друмском 

саобраћају,Закона о путевима, Закона о прекршају, Закона о општем управном поступку и 

одговарајућ их одлука и то : Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним 

путевима, Одлуке о  управљању и одржавању општинским путева и улица, Одлуке о јавним 

паркиралиштима , Одлуке о пешачкој зони , Одлуке о такси превозу путника , Одлуке о јавном 

превозу путника, датим у Табели 1. 

Табела 1.  Прописи по којима поступа саобраћајна инспекција 

 

 

 

 

Правни основ 

 1. Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл.гл.РС“, бр. 46/95, 66/2001, 
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др.закони), 
 2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“, бр. 68/2015, 
41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), 
 3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“, бр. 68/2015 и 
41/2018), 
 4. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл. РС“, бр.36/2015 и 44/2018 и 95/2018) 
 5. Закон о путевима („Сл.гл. РС“, бр. 41/2018 и  95/2018 – др.закон), 
 6. Закон о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 i 95/2018 – 
аутентично тумачење), 
 7. Одлука о такси превозу путника на територији општине Варварин  (,,Сл.лист 
општине Варварин“ бр. 39/2020), 
 8. Закон о прекршајима(,,Службени гласик РС“број 65/2013,13/2016,98/2016-
одлука УС), 
 9. Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима 
(,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 13/2017 и 6/2018), 
 10. Одлука о управљању и одржавању општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева на територији општине Варварин (,,Сл.лист општине 
Варварин“ бр. 5/2017), 
 11. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Варварин  
(,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 14/2018 и 14/2019), 
 12. Одлука о јавним паркиралиштима (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 12/2019 
и 14/2019), 
 13. Одлука о пешачкој зони (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 3/2018), 
 14. Програм организовања такси превоза на територији општине Варварин и 
Одлука о цени такси превоза путника (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 7/2021). 
 
 
 

 

   Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених контрола 
у 2022. години дата је у Табели 2. 

Табела 2. 

 

 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 
2021. години 

Укупан број дана у години 
 365 

Викенди 
 

105 

Годишњи одмори 
 30 

Празници 
 9 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА 
 221 

Инспекцијских надзора / службених контрола 196 
 

Едукација 7 
 

Састанци 10 
 

Остало 8 
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Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обавља jедан инспектор. 
 

• Послови инспектора: 
 

Опис посла: 
 

- врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, 

заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и прати 

стање саобраћајних знакова на путевима, 

- издаје решења и налоге за постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне 

сигнализације, као и за постављање еластичних заштитних ограда, врши и надзор над 

применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна 

сигнализација; 

- издаје дозволе за вршења истовара и утовара робе из моторних возила; 

- сачињава записнике о увиђају и саслушању странака, предузима управне мере за које 

је законом овлашћен, доноси решења и одговоран је и стара се о њиховом 

спровођењу, предлаже мере за безбедније одвијање саобраћаја; 

- подноси пријаве Органу за прекршаје, као и захтеве за приврени преступ; 

- сарађује са другим инспекцијама у циљу успешнијег вршења надзора, ради извештаје 

за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе 

- врши инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и 

то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза 

за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза. 

- прегледа возила и контролише потребну документацију за возила, прегледа аутобуска 

стајалишта, контролише важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са 

списком путника, отпремнице и спискове радника у превозу за сопствене потребе 

- утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање 

превоза, као и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише превоз 

у друмском саобраћају; 

- по потреби врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на 

одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, 

надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и 

саобраћајна сигнализација, 

- издаје такси дозволе и такси легитимације лицима која обављају ауто такси превоз и 

води евиденцију о истим; 

- оверава локалне редове вожње; 

- прати прописе у области саобраћаја и заштите путева, предлаже израду, и припрема 

нацрте прописа локалне самоуправе ради њиховог усаглашавања са позитивним 

законским прописима у овој области; 

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника одељења и 

начелника Општинске управе. 

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одсека. 
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КОНТРОЛА ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ТЕРЕТА 
 

Превоз терета се може вршити као обављање јавног превоза терета и превоз терета за 

сопствене потребе. На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора 

саобраћајни инспектор процењује ризик у области јавног превоза терета  и  у области  

превоза терета за соствене потребе. 

Сходно процењеном ризику редовне инспекцијске контроле у овој области ће се вршити 

једном недељно током целе године, по пријавама и по службеној дужности. 
 

Посебна пажња контроли превоза терета ће се посветити у периоду мај- јун и септембар- 

октобар када је интензивнији превоз и када ће се поред редовних контрола вршити и 

ванредне контроле. 

Редовне контроле ће се вршити у радно време током целе године док ће ванредне контроле у 

назначеним периодима бити вршене ван редовног радног времена у поподневним односно 

вечерњим часовима и викендом. 

Предмет ових контрола ће бити субјекти који су регистровани за обављање јавног превоза 

ствари који буду затечени у обављању јавног превоза на територији општине Варварин и 

субјекти који су регистровани за превоз терета за сопствене потребе. 

Инспекцијски надзор ће се споводити на свим јавним путевим, а у периоду мај-јун на 

путевима који гравитирају ка локацијама хладњача односно у периоду септембар-октобар 

на путевима који гравитирају локацијама на којима се налази већа количина огревног дрвета. 

У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија обавештавати о плану 

активности инспекције као и о потребним одобрењима које субјекти морају имати. 

Ауто-такси превоз представља посебан вид јавног ванлинијског превоза коме се посвећује 

посебна пажња. На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора 

инспекција за путеве и јавни превоз процењује ризик . 

Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле превоза путника на територији 

општине Варварин ће се обављати континуирано у току целе године. 

Редовне контроле ће се обављати у току радног времена док ће се ванредне контроле вршити 

викендом и ван редовног радног времена. 

Контроле ће се вршити на свим путевима и улицама на територији општине Варварин а код 

привредних субјеката-правних лица и у њиховим пословним просторијама 

Контроли ауто-такси превоза се посвећује посебна пажња имајући у виду да је општина 

донела Одлуку којом посебно уређује овај вид превоза путника. Контроле ауто-такси превоза 

ће се обављати континуирано током целе године у редовним и ванредним контролама у 

складу са потребама 

Контроле ауто-такси превоза обухватају проверу регистрације такси радње, проверу 

поседовања решења о одобрењу обављања ауто-такси превоза на територији општине 
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Варварин рока важења решења о прегледу возила, проверу такси дозвола, начина наплате 

услуга и укључења таксиметра, провера докумената такси возача. 

 

 
Посебан акценат у контролама, у циљу сузбијања сиве економије, ће се ставити на 

поседовање важећих решења о регистрацији предузећа и радњи. Такође у контролама 

вршиће се провера обављања такси превоза на територији општине Варварин ауто-такси 

превозника који имају регистровану радњу на територији других општина. Приликом 

контрола ауто-такси превоза посебан акценат ће се ставити на пословање предузећа која 

обављају превоз путника. 

У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија обавештавати о плану 

активности инспекције као и о потребним одобрењима које субјекти морају имати. Такође 

два пута годишње а по потреби и чешће одржаваће се састанци са представницима удружења 

на којима ће се размењивати информације о стању у овој области и потреби корекције плана 

контроле ауто-такси превоза. 

КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 
 

У надлежности саобраћајне инспекције је и надзор над спровођењем Закона о јавним 

путевима  и Одлуке о некатегорисаним путевима. 

У пословима контроле инспектор ће предузимати следеће мере : 
 

- забрањивати или обустављати извршење радова на путевима који се изводе противно 

прописима, 

- наређивати отклањање недостатака на путевима који угрожавају безбедност саобраћаја, 
 

- наређивати обустављање радова који се изводе у непосредној близини путева а који могу 

довести у питање сигурност пута и безбедност саобраћаја, 

- наређивати уклањање инсталација изграђених, односно постављених у заштитном појасу 

пута, 

- наређивати уклањање, материјала, дрвећа и растиња, остављених или подигнутих 

противно Одлуци о некатегорисаним путевима . 

- наређивати предузимање мера за обезбеђење пута и по потреби забрањивати привремено 

саобраћај возила која због своје укупне тежине могу да нанесу штету путу, 

- предузимати и друге мере и радње за које су овлашћени прописима. Контроле ће се вршити 

по службеној дужности, по пријавама странака и по захтеву Управљача путева. 

Посебна пажња у раду се посвећује пријавама месних заједница и грађана који као странке 

учествују у поступку и пружају потребну подршку. 

Посматрајући контроле са временског аспекта инспектор ће у појединим временским 

периодима посебну пажњу посветити појединим врстама контроле и то: 
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 Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева ће се вршити у 

периоду март-април-мај и септембар-октобар-нoвембар, а по истеку законских рокова за 

њихово одржавање. 

 Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду децембар-јануар- 

фебруар 

 Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза) ће се вршити континуирано у току 

целе године а посебна пажња ће се посветити у периоду април-мај-јун-јул-август-

септембар због извођења радова на санацији оштећења асфалтних коловоза. 

Све остале врсте контрола из области заштите путева ће се вршити континуирано у складу са 

потребама посла. На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора 

инспекција за путеве и јавни превоз процењује да је ризик средњи. Ово се пре свега односи 

на сегмент одржавања путева 

У циљу превентивног деловања инспекција ће сарађивати са председницима месних 

заједница како би месне заједнице у пролеће и јесен спровеле акције уређења обала и 

живица, и на време обавестиле своје суграђане о потреби сечења растиња како би се избегле 

казнене одредбе. 

Такође у циљу превентивног деловања путем локалних медија грађани ће бити 

обавештавани о активностима инспекције везаним за уређење обала и живица. 

Табеларни приказ активности саобраћајног инспектора по месецима: 
 

 
 

АКТИВНОСТИ 

 

 
 

МЕСЕЦ 

  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

             

Редовне контроле јавног превоза робе Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ванредне контроле јавног превоза робе     Х Х   Х Х   

Редовне контроле јавног превоза путника Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ванредне контроле јавног превоза путника              Х          Х     

Редовне контроле ауто-такси превоза Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ванредне контроле ауто-такси превоза Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката по захтеву странака Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Контрола стања дрвећа, живића и другог засада поред пута   Х Х Х    Х Х Х  

Контрола зимског одржавања путева Х Х          Х 

Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)       Х Х Х Х Х Х    

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Годишњи план рада инспектора за 2022. годину ће се редовно анализирати, ажурирати и 

допуњавати. 

 

 
Саобраћајни инспектор 

   Владица Филиповић 
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