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НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

 

Предмет:  Извештај о раду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године  

инспектора за друмски саобраћај и путеве 

 

 

Чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015, 

44/2018 – др. закон и 95/2018)  прописано је да инспекција објављује годишњи извештај о 

свом раду на својој интернет страници. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи за радно место инспектор за друмски саобраћај и путеве дат је 

следећи опис послова: врши надзор над применом општинских прописа из области 

друмског саобраћаја и уређења јавних путева; предузима мере за које је Законом и 

општинским одлукама овлашћен; доноси решења и налаже мере за отклањање 

неправилности у области друмског саобраћаја и јавних путева; изриче мандатне казне; 

спроводи поступак принудног извршења решења; подноси пријаву надлежном органу 

за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање 

прекршајног поступка; обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање 

мера за које је тај орган надлежан; подноси извештај о раду; остварује сарадњу са 

републичким инспектором за саобраћај и путеве; обавља и друге послове које одреди 

руководилац Одељења или начелник Општинске управе. 

 

 

У свом раду осим општих  прописа којима су уређени инспекцијски надзор и 

вођење управног поступка (Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, 

бр.36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018) и Закон о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/2016), инспектор за друмски саобраћај и путеве је поступао по 

законима у области друмског саобраћаја и путева и има надлежност над спровођењем 

одредаба следећих закона и општинских одлука: 

 

• Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др.закон) 



• Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр.68/2015, 

41/2018, 44/2018 – др. закон и 83/2018) 

• Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 

41/2018) 

• Одлуке о такси превозу (“Службени лист општине Жабаљ” бр.29/2015) 

• Одлука о јавном линијском превозу путника на подручју општине Жабаљ 

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

• Одлука о аутобуским стајалиштима на територији општине Жабаљ (“Службени 

лист општине Жабаљ” бр.7/2005 и 9/2006) 

 

У извештајном периоду инспектор за друмски саобраћај и путеве је свакодневно 

вршио надзор над применом општинских прописа из области друмског саобраћаја и 

уређења јавних путева на путној мрежи општине Жабаљ; предузимао мере за које је 

Законом и општинским одлукама овлашћен, доносио решења и налагао мере за 

отклањање неправилности у области друмског саобраћаја и јавних путева, подоносио 

захтеве за покретање прекршајног поступка и обавештавао друге органе ако постоје 

разлози за предузимање мера за које су ти органи надлежни. 

 

Поступајући по законима и општинским одлукама инспектор за друмски 

саобраћај и путеве је сачинио 62 записника, донео је 27 решења и поднео 31 захтев за 

вођење прекршајног поступка (3 искључења возила из саобраћаја), вануправних 

предмета је било 12. Сви предмети су решени у року. 

 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве је радио на контроли образаца који су 

прописани новим Законом о инспекцијском надзору, тачније модификоване су  

контролне листе у области  саобраћаја у вези са Законом о инспекцијском надзору. 

 

У току 2018.године  инспектор за друмски саобраћај и путеве био је члан Савета 

за безбедност саобраћаја на путевима територије општине Жабаљ, и више пута је 

присуствовао састанцима у Агенцији за безбедност саобраћаја. 

 

Вршена електронска комуникација са начелником, са запосленима у служби и са 

другим запосленима о општини.  

 

У вршењу послова инспектор за друмски саобраћај и путеве је остваривао 

сарадњу са републичким и покрајинским инспекцијама. Остварена је сарадња са 

Министарством унутрашњих послова, Полицијском станицом у Жабаљу и 

Прекршајним судом у Жабљу у вези инспекцијског надзора и подношења захтева за 

покретање прекршајних поступака. У неколико наврата је вршен заједнички 

инспекцијски надзор са покрајинским инспекторима за превоз. 

 



 Инспектори у складу са законом о инспекцијском надзору имају право и обавезу 

да похађају обуке и друге облике стручног усавршавања за обављање инспекцијског 

надзора. 

 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве је у извештајном периоду учествовао 

на семинарима и предавањима: 

 

• 14 април 2018. Жабаљ, предавање Савеза параплегичара и 

квадриплегичара Србије „Још увек возим“ 

• 30 мај 2018. Кикинда, радионица „Рад са тешким људима“ 

• 3 јул 2018. Београд, Трећи састанак мреже грађ.инспектора СКГО 

• 30-31 јул 2018. Београд, семинар „Ка ефикаснијим инспекцијама“ 

• 19 септембар 2018. Београд, ЗИН и ЗУП примена 

• 4-5 октобар 2018. Копаоник, семинар „Унапређење система БС“ 

• 9 октобар 2018. Нови Сад, „Саветовање инспектора из области саобраћаја 

на територији АП Војводине“ 

 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве је завршио саобраћајни одсек  на 

Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду и има звање мастер инжењер 

саобраћаја. 

 

 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве  

Ненад Миловац 

 

 

 

 

Извештај о раду од 12.03.2018. године до  31.12.2018. године 

                      руководиоца одељења за инспекцијске послове 

 

 

 

Ступањем на снагу Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине 

Жабаљ („Сл. лист општине Жабаљ“, бр. 29/2017) за радно место руководилац Одељења 

за инспекцијске послове је у утврђен следећи опис послова: руководи, организује и 

планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у 

Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Одељењу; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката и 

предлаже општинским органима доношење аката из њихове надлежности;решава у 

првостепеном управном поступку високог нивоа сложености управне предмете из 

делокруга Одељења;припрема делове нацрта, односно предлога општих аката 

општине;проверава притужбе на рад инспектора и предузима одговарајуће мере; по 

потреби одлази на терен са инспекторима; припрема извештаје о раду Одељења за 

Скупштину општине, Општинско веће и по потреби за органе аутономне покрајине и 



Републике; остварује сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и 

физичким лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора; утврђује  

оперативне планове рада Одељења и припрема одговоре на представке и одборничка 

питања;издаје налоге за инспекцијски надзор;води евиденцију о присутности 

запослених; издаје путне налоге за коришћење службеног аутомобила;учествује у 

изради контролних листа и аката о примени прописа; припрема решења и друге акте у 

сарадњи са инспектором и води  првостепени поступак; доставља списе предмета по 

поднетим захтевима; одлучује о прекиду поступка; припрема нацрте решења на жалбе 

где је другостепени орган Општинско веће; припрема одговоре по жалбама за потребе  

другостепеног поступка; израђује кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ и 

захтеве за покретање прекршајног поступка; спроводи извршни поступак;обавља и 

друге послове по налогу начелника Општинске управе. 

 

У извештаваном периоду 12.03.2018. године – 31.12.2018. године радни задаци и 

циљеви су испуњени по утврђеном плану, без икаквих примедби и проблема. Није било 

притужби на рад инспектора. 

 

 

руководилац Одељења 

Ненад Миловац 

 

 

 


