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УВОД 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 

36/2015, 44/2018  и 95/2019) прописано је да инспекција објављује годишњи извештај о 

раду на својој интернет страници најкасније до 31. марта текуће године  за претходну 

годину. 

Обавезни елементи годишњег извештаја о раду  чине показатеље делотворности 

инспекцијског надзора. 

На основу анализе годишњих извештаја о раду Координациона комисија иницира мере за 

унапређење инспекцијског надзора и објављује их на интернет страници. 

Показатељи делотворности инспекцијског надзора служе као смернице за утврђивање 

радних циљева инспектора, у оквиру законом и другим прописом утврђених мерила за 

оцењивање службеника. 
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САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 

 

У вршењу инспекцијског надзора  инспектор поступа по: 

        1. Закону 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. Закону о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“, бр. 68/2015, 
41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018 и 31/2019), 
       3. Закону о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“, бр. 68/2015 и 41/2018), 
       4. Закону о инспекцијском надзору („Сл.гл. РС“, бр.36/2015 и 44/2018 и 95/2018) 
       5. Закону о путевима („Сл.гл. РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др.закон), 
       6. Закону о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 i 95/2018 – 
аутентично тумачење), 
       7. Одлуци о такси превозу путника на територији општине Варварин  (,,Сл.лист 
општине Варварин“ бр. 13/2017), 
       8. Закону о прекршајима(,,Службени гласик РС“број 65/2013,13/2016,98/2016-одлука 
УС), 
       9. Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима (,,Сл.лист 
општине Варварин“ бр. 13/2017 и 6/2018), 
      10. Одлуци о управљању и одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних 
путева на територији општине Варварин (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 5/2017), 
      11. Одлуци о јавном превозу путника на територији општине Варварин  (,,Сл.лист 
општине Варварин“ бр. 14/2018 и 14/2019), 
      12. Одлуци о јавним паркиралиштима (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 12/2019 и 
14/2019), 
      13. Одлуци 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). 

  

1) Превентивно деловање инспекције; 

Предузимане су мере на спречавању оштећења путева.  

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираним субјектима са подацима о броју и облицима ових активности  и 

кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно деловање); 

Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено 

је на сајту општине Варварин: www.varvarin.ls.gov.rs. Посебна пажња посвећена је 

превозу путника у друмском саобраћају – такси радње, па су усменим путем 

таксисти обавештавани о потреби подношења захтева за продужетак легитимација 

или дозвола. Такође, усменим путем је таксистима указивано да је потребна допуна 

документације за добијање потребних дозвола. Пружана је саветодавна подршка 

превозницима путника о мерама за спречавање ширења заразне болести COVID-19. 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

На сајту општине Варварин објављене су контролне листе за инспекцијски надзор 

и то: за такси превоз, јавни линијски превоз путника, управљање и одржавање 

путева, обавезе носиоца права службености, обавезе корисника и сопственика 



земљишта које се граничи са путем, забрањене радње на путу. Контролне листе су 

коришћене у редовним инспекцијским надзорима. Ниво усклађености пословања и 

поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима, који се мери 

помоћу контролних листи је око 95%. 

4) Број откривених и отклоњених  или битно умањених насталих штетних 

последица  по законом заштићена добра, права и интересе (корективно 

деловање инспекције); 

У 2021. години донето је 132 решења, издатa је 31 пропусница за улазак у пешачку 

зону, сачињено 29 записника,  11 овера реда вожње, издато 9 налепница паркирање 

возила особа са инвалидитетом, издато 4 потврде о одјави такси возила, 6 дописа.  

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима; 

У овом извештајном периоду  није утврђен рад нерегистрованих субјеката. 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 

дејству; 

Инспектор је сачинио план рада, надзирани субјекти су обавештавани о 

предстојећем инспекцијском надзору, инспекцијски надзори су вршени уз 

претходно издати налог и коришћење контролних листи, што је процедура по којој 

поступају сви инспектори.  

7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у 

односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних 

инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о броју 

допунских налога за инспекцијски надзор; 

Благовремено је сачињен план рада за 2021. годину и објављен на сајту општине. 

Извршено је  15 редовних инспекцијских надзора и 132 ванредних инспекцијских 

надзора . Годишњим планом обухваћене су области надзора, тако да није утврђен 

тачан број редовних надзора за 2021. годину, па не може да се одреди број 

неизвршених надзора. Допунских налога није било.  

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који 

врше друге инспекције; 

 Са републичким инспекторима је остварена добра сарадња и размењују потребне 

информације. Са општинским инспекторима сарадња је свакодневна, врше се и 

заједничке контроле. 

9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне 

употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера; 

Инспекцијски надзор  врши 1 инспектор. 

У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. 

Од техничких средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA (заједничко возило за 4 

инспектора, а користе га и друге службе),  и рачунар. 

10)  Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције; 



Управне мере и радње предузимане су и доношене у законским роковима.  

11)  Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и 

њихов исход); 

Није било жалби на решења инспектора. 

12)  Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог 

поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на 

које су се односиле; 

У 2021. години није било писаних притужби на рад инспектора. 

13)  Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других 

облика стручног усавршавања; 

Вебинар саобраћајне инспекције. 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 

Донет је Програм организовања такси превоза на територији општине Варварин и 

Одлука о цени такси превоза путника (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 7/2021). 

15)  Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 

Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА  и 

референтску свеску. 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

Послови инспектора за  друмски саобраћај су изворни послови. 

17)  Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним 

пријавама које је поднела инспекција; 

У 2021. није покренут ниједан прекршајни поступак. 

 

 

 

              САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 

                          Владица Филиповић 

 

 


