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ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И 

ПУТЕВЕ ЗА 2018 ГОДИНУ 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве врши надзор над спровођењем Закона о превозу 

терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 68/2015), Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 68/2015) и Закона о 

путевима ("Службени гласник РС", број 41/2018.), и одговарајућих одлука и то Одлуке о 

такси превозу („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 29/2015), Одлуке о аутобуским 

стајалиштима на територији општине Жабаљ  („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 

7/2005 и 9/2006). и Одлуке о јавном линијском превозу путника  на територији општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 25/2013). 

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 инспекција за путеве и друмски саобраћај процењује да је ризик средњи у области 

јавног превоза терета и низак у области превоза терета за сопствене 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 септембар-

децембар када је интензивнији превоз (превоз шећерне репе) и када ће се поред редовних 

контрола по потреби вршити и ванредне контроле. Редовне контроле ће се вршити у радно 

време током целе године док ће ванредне контроле у назначеним критичним периодима 

бити вршене и ван редовног радног времена у поподневним 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 

Жабаљ и субјекти који су регистровани за превоз терета за сопствене потребе. 

Инспекцијски надзор ће се спроводити на свим јавним путевима, а у периоду 

септембар - децембар на путевима који гравитирају ка шећерани у Жабљу. 

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

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



 

 

 

Јавни превоз путника се може обављати као јавни линијски превоз, ванлинијски 

превоз, посебан линијски превоз и такси превоз. 

На основу праћења и анализе стања у јавном линијском и ванлинијском превозу 

путника инспекција за путеве и друмски саобраћај процењује да је ризик средњи. 

Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле линијског и 

ванлијнијског превоза путника на територији општине Жабаљ ће се обављати 

континуирано у току целе године. 

Редовне контроле ће се обављати у току радног времена док ће се по потреби ванредне 

контроле  вршити и ван редовног радног времена и викендом. Контроле ће се вршити на 

свим путевима и улицама на територији општине Жабаљ. 

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 друмски саобраћај процењује да је ризик 

средњи. Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле превоза путника на 

територији општине Жабаљ ће се обављати континуирано у току целе године. Редовне 

контроле ауто такси превоза ће се обављати у току радног времена док ће се ванредне 

контроле вршити викендом и ван редовног радног времена. 

Контроле ауто-такси превоза обухватају проверу регистрације такси радње, 

проверу поседовања решења о одобрењу обављања ауто-такси превоза на територији 

општине Жабаљ, потврде о прегледу возила, проверу такси дозвола, полисе осигурања 

путника, проверу исправности и баждарењу таксиметара. Посебан акценат у контролама, у 

циљу сузбијања сиве економије, ће се ставити на поседовање важећих решења о 

регистрацији предузећа и радњи. 

Такође ће се у контролама вршити провера обављања такси превоза на територији 

општине Жабаљ ауто-такси превозника који имају регистровану радњу на територији 

других општина. 

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

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

 

 

КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 

 

У пословима контроле инспектор ће предузимати следеће мере : 

- забрањивати или обустављати извршење радова на јавним 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 рушење објеката, односно уклањање инсталација изграђених, односно 

постављених у заштитном појасу пута, 

- наређивати рушење или уклањање објеката, материјала, ограда, дрвећа и растиња 

изграђених, остављених или подигнутих противно Закону о јавним путевима 

- наређивати и предузимати мере за обезбеђење пута и по потреби предложити органу 

надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или саобраћаја за 

одређене врсте возила, на државном путу, његовом делу или путном објекту 

- предузимати и друге мере и радње за које су овлашћени прописима. 

Контроле ће се вршити по службеној дужности и по пријавама странака. 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: 

Контрола стања дрвећа, живица, траве и растиња и других засада поред путева ће 

се вршити у периоду март - октобар. 

Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду од 15. 

новембра до 15. марта. 

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

току целе године, а посебна пажња ће се посветити у периоду мај - 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 друмски саобраћај процењује да је ризик средњи. Ово се пре свега 

односи на сегмент одржавања косине насипа и усека у смислу одржавања траве и растиња, 

живице и дрвећа, док се за друге сегменте може рећи да је процењени ризик низак. 

У циљу превентивног деловања инспекција ће сарађивати управљачима општинске путне 

мреже како би на време биле предузете мере на одржавању путне мреже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ активности саобраћајне инспекције по месецима: 

 

МЕСЕЧНИ ПЛАН 

ЈАНУАР 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза). 

- Контрола зимског одржавања путева и улица, 

- Израда месечног извештаја о раду, 

- Израда годишњег извештаја о раду за претходну годину. 

 

ФЕБРУАР 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола зимског одржавања путева и улица, 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

МАРТ 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола зимског одржавања путева и улица, 

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева и у зонама раскрсница, 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

АПРИЛ 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева и у зонама раскрсница, 

- Израда месечног извештаја о раду. 



 

МАЈ 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева и у зонама раскрсница, 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

ЈУН 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева и у зонама раскрсница, 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

ЈУЛ 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева и у зонама раскрсница, 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

АВГУСТ 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева и у зонама раскрсница, 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

СЕПТЕМБАР 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 



- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева и у зонама раскрсница, 

- Ванредне контроле јавног превоза терета , 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

ОКТОБАР 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева и у зонама раскрсница, 

- Ванредне контроле јавног превоза терета , 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

НОВЕМБАР 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола зимског одржавања путева и улица, 

- Ванредне контроле јавног превоза терета, 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза, 

- Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака, 

- Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката, 

- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака, 

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза), 

- Контрола зимског одржавања путева и улица, 

- Израда месечног извештаја о раду. 

 Инспектор за друмски саобраћај и путеве 

 Ненад Миловац  маст.инж.саобраћаја 
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