
Програмска активност: ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Назив ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Програм(коме Општинска управа општине Жабари
припада)

Функција 344

Правни основ 1. Закон о превозу у друмском саобраћају („сл.гл.Р.С.“ бр.46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006,  31/2011 и 68/2015)
2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („сл.гл. Р.С“. бр.68/15, 41/2018, 44/018 и 83/2018 и 31/2019 )
3. Закон опревозу терета у друмском саобраћају („сл.гл. Р.С“. бр.68/15 и 41/2018)
4. Закон о  путевима („сл.гл. Р.С“. бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон)
5. Закон о инспекцијском надзору („сл.гл. Р.С“. бр.36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018)
6. Одлука о  такси превозу на територији општине Жабари („Сл.гл. општине Жабари“, бр.10/2015)
7. Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз путника (градски,  
     приградски и међумесни) на територији општине Жабари(„Сл. гл. општине Жабари“ бр.9/2004)
8. Правилник о процедури издавања одобрења за обављање делатности такси превоза на територији општине  
     Жабари („Сл.гл.општине Жабари“, бр.7/2016)
9. Програм потреба за такси превозом на територији општине Жабари за петогодишњи период 2016-2020 година  
     („Сл.гл.општине Жабари“, бр.7/2016)
10.. Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељеним местима општине  
        Жабари(„Сл.гл.општине Жабари“, бр.2/2013)
11. Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника („Сл.гл.општине Жабари“, бр.8/2017)
12. Одлука о јавним паркиралиштима („Сл.гл.општине Жабари“, бр.8/2017)

Одговорно лице Инспектор за друмски саобраћај и путеве

Надзор над обављањем градског и приградског превоза путника у локалном превозу, и то: линијски, посебан линијски,
ванлинијски и ауто такси превозу путника, јавном превозу ствари, превозу за сопствене потребе лица и ствари;
заустављање и паркирање возила; одржавање и коришћење паркиралишта; уређење и одржавање аутобуских и такси

Опис
стајалишта; стање јавног пута, његовог дела и путног објекта; техничку и другу документацију везану за изградњу,
реконструкцију  и  одржавање  јавног  пута;  хоризонталну  и  вертикалну  саобраћајну  сигнализацију;  услове  одвијања
саобраћаја  на  јавном  путу,  спровођење  редовних  и  правилних  мера  заштите  јавног  пута;  радове  на  изградњи,
реконструкцији и одржавању јавног пута, његовог дела и путног објекта; раскопавање и довођење у технички исправно
стање јавних саобраћајних површина; увођење привременог режима саобраћаја и друге послове надзора у друмском
саобраћају;

Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене прописа уређених
Циљ 1 законом и одлукама општине Жабари у области јавног превоза путника (линијског, посебног линјског, ванлинијског и

ауто-такси превоза путника), јавног превоза ствари и превоза за сопствене потребе лица и ствари;

Ниво законитости и безбедности у Базна 2
0
1
5 2019

области саобраћаја вредност

Индикатор 1.1 Укупан број извршених

инспекцијских надзора

Утврђен број нелегалног превоза

Проценат надзора без утврђених

Алтернатива:

неправилности

Коментар: Тенденција смањењаИндикатор 1.1
броја нелегалних превоза путника и
ствари

Законитост и безбедност надзираних субјеката у области заустављања и паркирања моторних возила на јавним
Циљ 2 саобраћајним површинама (коловозу јавног пута, јавним паркиралиштима, пешачким и бициклистичким стазама,



тротоару,аутобуском и такси стајалишту, и др.)

Базна 2
0
1
5 2019

вредност

Укупан број инспекцијских надзора
Индикатор 2.1 над заустављеним и паркираним

возилима

Утврђен број непрописно
заустављених и паркираних возила

Алтернатива: Коментар:
Индикатор 2.1 Тенденција смањења броја

непрописно заустављених и
паркираних возила

Спровођење мера заштите и безбедности, односно законитости у области

Циљ 3
1.   Услова одвијања саобраћаја на јавном путу

2.   Стања јавног пута његовог дела и путног објекта

3.   Спровођења мера заштите јавног пута, његовог дела и путног објекта

Базна

2
0
1
5 2019



вредност

Индикатор 3.1
Укупан број инспекцијских надзора
на јавном путу

Утврђен  број  незаконитости и
недостатака (при извођењу радова;
оштећења; заузећа и др.)

Алтернатива:
Коментар:
Извођење радова на јавном путу,

Индикатор 3.1 заштита јавног пута од оштећења,
односно извођење радова на
јавном путу и његова заштита у
складу  са  законом  и  одлукама
општине Жабари ;

Циљ 4
Увођење привременог режима саобраћаја и постављање одговарајуће хоризонталне и вертикалне саобраћајне

сигнализације у складу са пројектом техничке регулације саобраћаја
Базна

2020 2021 2022
вредност

Укупан број извршених

Индикатор 4.1
инспекцијских надзора над
увођењем привременог режима
саобраћаја

Утврђен број незаконитости при
увођењу привременог режима
саобраћаја

Коментар:

Алтернатива:
Омогућавање безбденог одвијања
саобраћаја и његовог преусмерења

Индикатор 4.1 за време трајања привременог
режима саобраћаја, односно
постављање саобраћајне
сигнализације у складу са
пројектом техничке регулације
саобраћаја

Однос извршених редовних и
ванредних надзора

Редован - планиран инспекцјски
надзор се врши свакодневно у
трајању од три сата .

Ванредан инспекцијски надзор се
врши због предузимања „хитних мера
ради  спречавања или отклањања
непосредне опасности, по пријави
грађана,  телефонских
позива и електронским путем.

Индикатор 5. Допунски инспекцијски надзор се
врши по службеној дужности и
поводом захтева надзираног субјекта

Контролни инспекцијски надзор се
врши ради утврђивања извршених
мера које су предложене или
наложене над надзираним субјектом у
оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора.

Канцеларијски инспекцијски надзор
се врши у службеним просторијама
инспекције, увидом у акте, податке и
документацију надзираног субјекта.



РОК У КОЈЕМ
ВРС

ОДГОВОРНА ТА
СЕ ЗАДАТАК/

Р. ЗАДАТАК/ ОРГАНИЗАЦИ АКТ
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТИ *

бр. АКТИВНОСТ ОНА ИВН
ЦИЉЕВИ МОРА

ЈЕДИНИЦА ОСТ
ОБАВИТИ

И

Како ћемо постићи Ко је Када

Шта желимо
специфичне циљеве?

Како меримо задатке/
одговоран за активности/з

Које специфичне спровођење адатак мора
постићи? активности?задатке/активности морамо активности и бити

предузети? задатака? завршен?

Број поднетих :
кривичних пријава, број
поднетих захтева за
покретање прекршајних
поступака по службеној
дужности, број издатих
прекршајних налога, број

Инспекцијским надзором на издатих решења о

Спровођење Закона терену, сарадња са другим искључењу возила из

надлежним инспекцијама и, саобраћај, број издатих Закони и Одлуке
1.

и одлука општине
инспекција за

друмски Континуирано
Жабари у области правосудним органима, решења о отклањању саобраћај и и по потреби (општине Жабари)

тужилаштвом и МУП-ом и недостатака, број издатих
саобраћаја и путева путевекомуналном инспекцијом дописа   упућених другим

надлежним државним
органима, број сачињених
службених белешки, број
сачињених обавештења,
број издатих позива
странкама, број закључака о
привођењу.

1.Примена
закона

Сузбијање
2. Примена

Број искључених возила
акционог плана

нелегалног превоза на сузбијању
из саобраћаја, бројпутника и ствари на Свакодневним активностима нелегалног
покренутих поступака потериторији 

општине на терену у сарадњи са јавног превоза
службеној дужности, бројЖабари комуналном инспекцијом и путника

2. обавештења прослеђених инспекције за Континуиранодругим државним органима 3. Примена
Коментар: Високи МУП-у о искљученим Друмски саобраћај и и по потреби Пилот пројкта завозилима из саобраћаја, путеве
ризик у вршењу решавање

број дописа упућених другим
инспекцијског проблема

државним органима.надзора нелегалног
превоза путника
– оперативни
план

Предузимање мера
за унапређење и

Провераспровођења
регистрованихзаконитости у раду

Број издатих решења  о привреднихпривредних
отклањању недостатака, субјеката у АПР-субјеката из Инспекцијским надзором на
број издатих закључака, број у, потврда ообласти: терену, у седишту надзираног

1. јавног превоза субјекта (контрола потребне - поднетих захтева за инспекција за Континуирано погодности

3. путника (линијски и важеће документације за

покретање прекршајних друмски
саобраћај и и по потреби

возила, такси

поступака, број издатих дозвола, акта о
ванлинијски ауто обављање наведене путеве

прекршајних налога, број испуњеноститакси превоз путника, делатности).
поднетих кривичних пријава услова

2. јавни превоз
и привредних преступа. надлежногствари)

Министарства и
3. превоз за

др.сопствене потребе
лица и ствари

4. Стање јавног пута Инспекцијским надзором на Континуирано Закон и одлуке



његовог дела и терену и по пријави грађана, инспекција за и по потреби Општине Жабари,



путног објекта
1. Стање коловозног
застора,
саобраћајних
површина и пратећих
садржаја јавног пута
2. Стање вертикалне

сагласности и
и хоризонталне решења
саобраћајне Број сачињених записника

управљача пута,сигнализације из области јавних путева ,
решења3. Услови одвијања  телефонски број издатих  решења о

Агенције засаобраћаја на јавном позиви и електронским отклањању недостатака,                друмски

саобраћај и саобраћај,путу путем и у сарадњи са број издатих закључака, број
путеве техничка

4. Спровођење мера Агенцијом за саобраћај и захтева за покретање документација
заштите јавног пута комуналном инспекцијом; прекршајних поступака,

на основу које је
5.Радове на изградњи кривичних пријава, издато
реконструкцији, привердних преступа и број

одобрење за
одржавању јавног издатих прекршајних налога;

изградњупута његовог дела и
путног објекта
6.Раскопавање и
довођење у технички
исправно стање
јавних   саобраћајних
површина

Решења
Агенције за
саобраћај,

Увођење Број контролисаних решења пројекат
регулацијепривременог Агенције за саобраћај, број

саобраћаја зарежима саобраћаја и поднетих захтева за

Временски рок времепостављање По пријави и инспекцијским покретање прекршајних
инспекција за

друмски
5. одговарајуће надзором поступака, број издатих саобраћај и назначен у привременог

решењу режима
хоризонталне и прекршајних налога, број путеве

саобраћаја савертикалне поднетих кривичних пријава
потребном

саобраћајне и привредних преступа,
хоризонталном и

сигнализације вертикалном
саобраћајном

сигнализацијом

Непрописно
заустављање и
паркирање возила
на јавним
саобраћајним
површинама:

1. на јавним Инспекцијским надзором на
инспекције за

друмски 
паркиралиштима терену, у сарадњи са саобраћај и

2. на аутобуским и путеве и
комуналном инспекцијом , по број издатих Континуирано6. такси стајалиштима Закона и одлука

3. на коловозу јавног пријави и решења, закључака, комунална и по потреби

телефонских позиви и налога , број издатих
пута инспекција 

електронским путем прекршајних налога,4. на пешачким и
бициклистичким
стазама
5.на тротоарима
6. на другим
саобраћајним
површинама

7.

Припрема и

спровођење
Праћење промена законских

инспекција за
друмски

Примена Законаинспекцијских Поштовање законских саобраћај и
прописа и одлука општине континуирано о инспекцијскомнадзора -планирање рокова и њена примена путеве и

Жабари надзоруи усклађивање рада комуналне
инспектора у складу инспекције
са законским

Израда месечног, 64 сата рада по инспектору континуирано



прописима
шестомесечног, годишњег инспекције за



извештаја

Друмски
саобраћај и

путеве

инспекција за
друмски

Презентација резултата рада 20 сати рада по задуженом саобраћај и Правилник о
путем званичног сајта општине инспектору за одржавање путеве и континуирано уређењу web

Жабари сајта Општине sajta
комунална
инспекција

Спровођење редовно Примена

Спровођење планираних инспекцијских 163 радних дана планираног
инспекција за

друмски континуирано Закона о
редовних, надзора у складу са Годишњим инспекцијског надзора саобраћај и инспекцијском
ванредних планом инспекцијског надзора путеве надзору
допунских и

8.
Спровођење

По пријави грађана,
Применаканцеларијских , електронске

инспекцијских ванредних,допунских и поште , телефонским путем,
инспекција за

друмски континуирано Закона о
надзора у области канцеларијских инспекцијских по   службеној дужности; саобраћај и инспекцијском
саобраћаја и путева надзора поводом захтева надзираног путеве надзору

субјекта;,

Обрада и анализа
Обрада и анализа броја

издатих записника ,
Бројчана и стручна анализа,података о прекршајних налога, пресуда,

дневна, седмична, месечна,
инспекција за

друмски Примена Закона
9.

обављеном решења, закључака, уплаћених
континуираноинспекцијском новчаних казни по шестомесечна и годишња на саобраћај и и одлука

нивоу одељења путевенадзору, прекршајном налогу, коначних
извршних прекршајних налога,

Обука,
оспособљавање,
семинари, едукације

Припрема, планирање , Праћењеу вршењу Примена Закона,

упућивање, оспособљавање иновација. норми и
инспекција за

друмски
10. инспекцијског континуирано уредби

инспектора из области стандарда у области саобраћај инадзора и примена правилника,
надлежности инспекције инспекцијског надзора путевеЗакона о

инспекцијском
надзору

Припрема и
Координација рада у оквиру Број новоотворенихизвршавање

 Инспекцијских служби, предмета, прекршајних Примена Законаосталих редовних
инспекција за

друмски 
11. послова у оквиру послове, отварање предмета, налога, остварен број саобраћај и континуирано уредби , одлука,

инспекцијског праћење рока извршења истог, састанака у оквиру путеве правилника

и друге техничке припреме; Инспекције
надзора

Правовремено информисање
јавности :
1. Објављивањем важећих
прописа, планова
инспекцијског надзора и
контролних листа
2. Пружањем стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту или лицу
које остварује одређена права Број: обавештења,у надзираном субјекту или у Примена Закона,

Превентивно пружених стручних
инспекција за

друмски вези са надзираним субјектом, континуирано уредби, одлука,
12.

савета,превентивних,инспек саобраћај иделовање 3.Предузимање превентивних правилника
цијских надзора путевеинспекције инспекцијских надзора

4.Постављање информација
на званичан Веб сајт
инспекције



Коментар: превентивним
деловањем инспекције утиче
се на смање ризика односно
штетних последица и
вероватноће њеног настанка.



3.2 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ –  
      ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2020.годину за инспекцијске послове
вршена је на основу 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,  што  је  и
представљено табеларно за инспекцијске послове, а исто обрађене у контролним листама.

  

                   

                     Сачинио:
Инспектор за друмски саобраћај и путеве                                                                    Руководилац инспекције
                 
          --------------------------                                                                                              ---------------------------------
              Ненад Вујчић                                                                                                           Љубодраг Чолић


