РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа општине Неготин
Одељење за инспекцијске послове
Саобраћајни инспектор
Дана 23.01.2017. године

Предмет: Извештај о раду саобраћајнe инспекције, Одељења за инспекцијске послове
општинске управе општине Неготин за 2016. годину, инспектора Фрање Пластића број
службене легитимације 11/2010 и Слободана Миливојевића број службене легитимације
10/2010
У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016.године саобраћајни инспектори општинске
управе општине Неготин формирали су 207 предмета.
Том приликом није било случајева у којима је било потребно спречавати вероватноћу
настанка штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе. Такође није
утврђено постојање нерегистрованих субјеката.
Извршена су 84 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. Издата су 84 решења о испуњености
услова такси возила за обављање ауто такси превоза путника на територији општине
Неготин. Контроле су вршене на основу Закон о превозу у друмском саобраћају (сл.гл.Р.С.
бр.46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 ) и општинске одлуке ауто -такси
превозу путника на територији општине Неготин («Сл.лист општине Неготин , бр.07/2011
и 23/2011);
У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016.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 37 надзора у оквиру планираних активности саобраћајне
инспекције, и нису утврђене неправилности у раду превозника. Контроле су вршене на
основу Закон о превозу у друмском саобраћају (сл.гл.Р.С. бр.46/95, 66/2001, 61/2005,
91/2005, 62/2006 и 31/2011 ) и Одлука о линијском превозу путника на територији општине
Неготин («Сл.лист општине Неготин,36/2010 и 26/2015 );
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.

-

У првој половони године вршене су контроле ванлинијског превоза путника на
основу Уговора о превозу ученика и наставног особља по школском календару за
2015/2016 годину број 4042-6/2015-IV/04 од 11.01.2016. године. Том приликом
извршено је 11 инспекцијских надзора. Контроле су вршене на основу Закон о превозу
у друмском саобраћају (сл.гл.Р.С. бр.46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и
31/2011 ). 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.

У другој половони године вршене су контроле ванлинијског превоза путника на
основу Уговора о превозу ученика и наставног особља по школском календару за
2016/2017 и 2017/2018 годину број 4042-3/2015-II/04-1 од 29.08.2016. године. Том
приликом извршено је 7 инспекцијских надзора. Контроле су вршене на основу Закон
о превозу у друмском саобраћају (сл.гл.Р.С. бр.46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005,
62/2006 и 31/2011 ). 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;
Предузеће за транспорт и услуге „ Јохан Тоурс „ ДОО Душановац матични број
203172013.
Дана 05.10.2016.године саобраћајни инспектори су упутили допис шефу одељења за
инспекцијске послове Општинске управе општине Неготин и покренули иницијативу за
доношење општинских одлука из делокруга саобраћајне инспекције, односно за
усклађивање постојећих одлука са важећом законском регулативом
У 2016. години, саобраћајни инспектори поступали су и на основу представки грађана,
које су се углавном односиле на оштећење путева и улица на подручју општине Неготин.
Том приликом извршено је 25 инспекцијских теренских надзора, који су вршени на
основу Закона о јавним путевима ( „ Сл. Гласник РС“ бр.101/2005,123/2007,
101/2011,93/2012 и 104/2013 ). Издато је и пет обавештења у вези техничког регулисања
саобраћаја за време узвођења радова на прекопавању јавне путне површине на основу
општинске Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама на
подручју општине Неготин ( Сл.лист општине Неготин,29/2012 );Извршено је и шест
контрола Одобрења за пролаз и заустављање моторних возила у пешачкој зони града
Неготина на основу Решења о посебном режиму саобраћаја у пешачкој зони насељеног
места Неготин број 344-129/2016- IV/01 од 29.07.2016.године које је донело Одељење за

општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове и које је објављено у Службеном
листу општине Неготин број 14/2016 од 01.08.2016. године.
На захтев Самосталног полицијског инспектора Министарства унутрашњих послова ПС у
Неготину дана 18.11.2016. године пружили смо асистенцију полицијским инспекторима
приликом контроле два ппривредна субјекта на територији општине Неготин која пружају
услугу превоза путника и пртљага.
На једно решење саобраћајног инспектора, странка је изјавила Жалбу општинском већу
општине Неготин, које је исту одбила као неосновану. На рад инспектора није било
притужби.
У 2016. години саобраћајни инспектори нису присуствовали обукама и другим облицима
стручног усавршавања.

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОРИ
Фрања Пластић
Слободан Миливојевић

