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Руководиоцу одељења за инспекцијске послове општинске управе општине Неготин
Предмет: Извештај о раду саобраћајног инспектора Слободана Миливојевића број службене
легитимације 6/2018 и инспектора за саобраћај и путеве Фрање Пластића број службене
легитимације 5/2018 , Одељења за инспекцијске послове општинске управе општине Неготин
за период 01.01.2021.године до 31.12.2021.године
У периоду од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године саобраћајни инспектор и
инспектор за саобраћај и путеве општинске управе општине Неготин формирали су 160
предмета.
Том приликом није било случајева у којима је било потребно спречавати
вероватноћу настанка штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе.
Извршена су 78 ванредна инспекцијска надзора по захтеву надзираног субјекта. То
су били утврђујући надзори ради утврђивања испуњености прописаних услова ауто такси
возила за обављање ауто такси превоза путника. Издато је 78 решења о испуњености
услова такси возила за обављање ауто такси превоза путника на територији општине
Неготин на основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају (сл.гл.Р.С. број
68/2015,41/2018,44/2018-др.закон и 83/2018 ) и Општинске одлуке о такси превозу путника
на територији општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ , бр.4/2019 ). По сваком
решењу наплаћена је локална административна такса у корист буџета општине Неготин у
износу од 1200,00 динара на жиро рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 76 – 072.
Сви наведени надзори извршени су на основу налога за ванредни утврђујући инспекцијски
надзор
На основу издатих решења Одељењу за општу управу имовинске и стамбено
комуналне послове подношени су захтеви за продужетак важења такси дозвола за такси
возило при чему је такође наплаћена локална административна такса у корист буџета
општине Неготин у износу од 1200,00 динара на жиро рачун 840-742251843-73 са позивом
на број 97 76 – 072.

У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021.године, вршене су инспекцијске
контроле Линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин који се
реализује на основу Уговора о поверавању комуналне делатности линијског приградског
превоза путника на територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.
године.
Том приликом извршено је укупно 10 редовних и ванредних надзора у оквиру
планираних активности саобраћајне инспекције, и нису утврђене неправилности у раду
превозника. Контроле су вршене на основу Закона о превозу путника у друмском
саобраћају (сл.гл.Р.С. број 68/2015,41/2018,44/2018-др.закон и 83/2018 ), Одлуке о
линијском превозу путника на територији општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“,36/2010,26/2015 и 32/2018 ) и Одлуке о субвенционисању линијског приградског
превоза путника на територији општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број
13/2017 ), а на основу налога за инспекцијски надзор;
Приликом вршења надзора, надзирани субјекти нису обавештавани о инспекцијском
надзору, због бојазни да би обавештење умањило остварење циља инспекцијског надзора.
Ови надзори обављани су као теренски заустављањем и прегледом аутобуса следећих
привредних субјеката:
- Предузеће „ Николић превоз „ ДОО Самариновац, матични број 17225758;
- ДОО „ Ас-турс „ Неготин Србе Јовановића бб, матични број 17547666;
- „ Мото боем транс „ ДОО Неготин, Бадњевска бб, матични број 20490594.
Како није било неправилности у раду против наведених превозника нису
подношене пријаве за привредни преступ нити су покренути кривични или
прекршајни поступци.
На основу Уговора о поверавању комуналне делатности линијског приградског
превоза путника на територији општине Неготин број 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.
године, и извештаја о извршењу уговорене обавезе линијског приградског превоза путника на
територији општине Неготин инспекција за саобраћај издала је 12 сагласности за плаћање
уговорене обавезе на основу дневника достављених са аутобуске станице.

У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021.године вршене су и контроле путне
инфраструктуре на територији општине Неготин. Том приликом извршено је 18 контрола
које су се односиле на стање коловозног застора општинских путева и улица у граду и
контрола које су се односиле на оштећење саобраћајне сигнализације. Све ове контроле
вршене су по службеној дужности на основу Закона о јавним путевима ( „ Сл. Гласник РС“
бр.101/2005,123/2007, 101/2011,93/2012 и 104/2013 ), Закона о путевима („ Сл. Гласник РС“
бр.41/2018 и 95/2018 ) и Општинске одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним
путевима („Сл.лист општине Неготин“ , бр.14/2018); Том приликом против Јавног
предузећа за комуналне делатности Бадњево Неготин, као управљача пута нису подношене
прекршајне нити кривичне пријаве. Записнички су налагане мере, по којима је Јавно
предузеће за комуналне делатности Бадњево Неготин поступало.
У току надзора није утврђено присуство нерегистрованих субјеката.

Није било допунских инспекцијских надзора.
Инспекцијски надзори вршени су самостално без координације са другим
инспекцијама.
У вршењу инспекцијских надзора на терену користили смо службени аутомабил.
Придржавали смо се рокова прописаних за поступање инспекције.
На решења инспектора за саобраћај и путеве и саобраћајног инспектора није било
изјављених жалби.
На рад саобраћајног инспектора Слободана Миливојевића број службене
легитимације 6/2018 и инспектора за саобраћај и путеве Фрање Пластића број службене
легитимације 5/2018 није било приговора нити притужбе.
Инспектори нису похађали програме стручног усавршавања, нити је вршена њихова
провера знања.
Како нисмо добили инструкције и смернице републичких инспектора нисмо
предузимали мере у области извршавања поверених послова.
Није било захтева за покретање прекршајних поступака, пријава за привредни
преступ нити кривичних пријава.
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