РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа општине Неготин
Одељење за инспекцијске послове
Број: 347-146/2020-IV/03
30.11.2021.године
Неготин

Предлог Плана инспекцијског надзора инспектора за саобраћај и путеве и саобраћајног
инспектора Одељења за инспекцијске послове општинске управе општине Неготин за
послове из изворне надлежности за 2022.годину
Правни основ
1. Закон о превозу у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр.46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 );
2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр. 68/2015,
41/2018, 44/2018 – др.закон, 83/2018 и 31/2019 );
3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр.68/15 и
41/2018);
4. Закон о путевима („ Службени гласник РС „ бр. 41/2018 и 95/2018 – др.закон);
5. Закон о инспекцијском надзору („ Службени гласник РС „ бр.36/15 , 44/2018 – др.закон
и 95/2018 );
6. Одлука о линијском превозу путника на територији општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин „ број ,36/2010,26/2015 и 32/2018 );
7. Oдлука о такси превозу путника на територији општине Неготин („ Сл.лист општине
Неготин „ , бр.4/2019 );
8. Oдлука о техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама на подручју општине
Неготин („Сл.лист општине Неготин“ , бр.29/2012 );
9. Одлука о субвенционисању линијског приградског превоза путника на територији
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ , бр.13/2017 );
10. Решење о посебном режиму саобраћаја у пешачкој зони насељеног места Неготин
(„Сл.лист општине Неготин“, бр.5/2016 ), Решење о изменама и допунама решења о
посебном режиму саобраћаја у пешачкој зони насељеног места Неготин („ Сл.лист
општине Неготин „ , бр.17/2017) ;
11. Одлука о техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама за насеље Неготин
( „ Сл.лист општине Неготин „ , бр.11/2016), као и Одлука о измени и допуни одлуке о
техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама за насеље Неготин („ Сл.лист
општине Неготин “ , бр.18/2017 );
12. Одлука о утврђивању аутобуских стајалишта у линијском превозу на територији
општине Неготин ( „ Сл.лист општине Неготин „ број 2/96, 4/97 ,5/2016 и 19/2020 );

Чланом 155. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „
бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон 83/2018 и 31/2019) поверава се општинској управи
надлежној за послове саобраћаја вршење послова инспекцијског надзора над применом
овог закона и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног превоза и то:
а) ванлинијски превоз;
б) посебан линијски превоз;
в) превоз за сопствене потребе;
За поверене послове план инспекцијског надзора се усаглашава са планом републичке
инспекције друмског саобраћаја. У овом моменту непознат нам је план инспекцијских
надзора ове инспекције.
Закон о превозу путника не уређује ближе градски и приградски превоз путника, већ је
он као изворна надлежност општине Неготин, регулисан Одлуком о линијском превозу
путника на територији општине Неготин („Сл.лист општине Неготин „ број ,
36/2010,26/2015 и 32/2018 ) и чланом 19. ове одлуке предвиђено је да се инспекцијски
надзор врши преко општинског саобраћајног инспектора.
Чланом 156. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („ Службени гласник РС
„ бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон 83/2018 и 31/2019) предвиђено је да овлашћено
лице општинске управе надлежне за послове саобраћаја у вршењу послова инспекцијског
надзора над применом прописа којима се уређује градски и приградски превоз има
дужности и овлашћења из члана 147,148,и 149 овог закона.
На основу досадашњих инспекцијских контрола линијског приградског превоза
путника на територији општине Неготин и утврђеног стања у оваој области уочене су
неправилности у раду превозника којима је на основу Уговора о поверавању комуналне
делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин
поверено вршење превоза. Ове неправилности огледале су се у непоштовању овереног
реда вожње.
У
2022. године, планирамо активности и контроле превозника у линијском
приградском превозу. Уговор 344-16/2016-II/07 од 08.02.2016.године престаје да важи
03.12.2021. године и у овом моменту није познато да ли ће се линијски приградски превоз
након овог датума одвијати, и који ће превозници вршити превоз.
Планом рада за 2022.годину планира се инспекцијски надзор четири пута месечно у
области линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин као
редован теренски инспекцијски надзор који ће се заснивати на непосредном увиђају у
возилима, контролом документације надзираног субјекта.
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У складу са чланом 17. Став 4. Закона о инспекцијском надзору („ Службени
гласник РС „ бр.36/15 , 44/2018 – др.закон и 95/2018 ) надзор ће започињати без
обавештавања надзираног субјекта о предстојећем инспекцијском надзору због бојазни да
би обавештење умањило остварење циља инспекцијског надзора.
У зависности од посебних елемената процене ризика које на основу члана 9. Закона
о инспекцијском надзору прописује надлежни орган јединице локалне самоуправе може се
дефинисати и другачија учесталост вршења инспекцијског надзора у овој области.
Редован надзор обављаће се у складу са контролном листом и процењеног ризика.
На основу Oдлуке о такси превозу путника на територији општине Неготин
(„ Сл.лист општине Неготин „ , бр.4/2019 ), планом треба предвидети и око 80
инспекцијских надзора који ће се вршити мимо редовних инспекцијских надзора. То су
пре свега ванредни утврђујићи теренски надзори, по захтеву надзираног субјекта којим
се утврђује испуњеност услова возила за обављање ауто такси превоза путника.
Такође вршиће се и ванредни инспекцијски надзори на основу представки грађана,
које имају дејство иницијативе за покретање поступка у складу са чланом 18. („ Службени
гласник РС „ бр.36/15 , 44/2018 – др.закон и 95/2018 ).
Инспекцијски надзор над одржавањем улица и општинских путева, као и
некатегорисаних путева, је надзор над изворним надлежностима јединице локалне
самоуправе. На основу члана 108. Закона о путевима („ Службени гласник РС „ бр.
41/2018 и 95/2018 – др.закон), надлежни инспектор општинске управе, у вршењу послова
инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских
путева и улица има права, дужности и овлашћења републичког инспектора за државне
путеве.
Планом за 2022. годину треба предвидети надзор над сваким општинским путем,
барем једном годишње, у пролеће или у јесен. Одлуком о утврђивању локалних путева на
територији општине Неготин („Сл.лист општине Неготин „, бр.4/1994 ), има их 38.
Потребно је наведену Одлуку ускладити са Закона о путевима („ Службени гласник РС „
бр. 41/2018). На основу ових одлука треба формирати контролне листе и утврдити
динамику редовних надзора и оперативне планове надзора.
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Напомена:
Потребно је да скупштина општине Неготин донесе општинску Одлуку о
општинским путевима, како би се одрадиле контролне листе из ове области.
Закон о инспекцијском надзору („ Службени гласник РС „ бр.36/15 и 44/2018 –
др.закон), у члану. 13. предвиђа и превентивно деловање инспекције, што подразумева и
објављивање важећих прописа као и пружање стручне и саветодавне подршке надзираном
субјекту.

Инспектор за саобраћај и путеве
Фрања Пластић

Саобраћајни инспектор
Слободан Миливојевић
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