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Руководиоцу одељења за инспекцијске послове општинске управе општине Неготин 

 

 

Предмет: Извештај о раду саобраћајног инспектора и инспектора за саобраћај и путеве , 

Одељења за инспекцијске послове  општинске управе општине Неготин за 2018. годину, 

инспектора Фрање Пластића број службене легитимације 5/2018 и Слободана Миливојевића 

број службене легитимације 6/2018  

 

 

  У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018.године саобраћајни инспектор и 

инспектор за саобраћај и путеве  општинске управе општине Неготин формирали су 136+2 

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 72 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 72 решења о испуњености 

услова такси возила за обављање ауто такси превоза путника на територији општине 

Неготин. 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.8/2017); 

 

У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018.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 11 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 )   ; 



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. 

 

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 01.01.2018. године до 31.12.2018.године вршене су и контроле 

путне инфраструктуре на територији општине Неготин. Том приликом извршено је 9 

контрола које су се односиле на стање коловозног застора општинских путева и улица у 

граду и 8 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); 

 

 

У 2018. години, саобраћајни инспектори поступали су и на основу представки 

грађана, које су се углавном односиле на оштећење путева и улица на подручју општине 

Неготин и заузећа јавне путне површине.  

Том приликом извршено је 15 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 ), 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).  

 

Издата су 3 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 ); 

 

За време одржавања манифестације ауто-мото трка „ Буково 2018 „ вршена је 

контрола постављања привремене саобраћајне сигнализације. 

 

На захтев Вишег јавног тужилаштва достављене су информације у вези пријаве 

Ђорђевић Илије против Трифуновић Момчила. 

 

 



 На рад инспектора није било притужби у 2018. години. 

 

У 2018. години саобраћајни инспектори нису присуствовали обукама и другим 

облицима стручног усавршавања. 

 

 У новембру смо израдили предлог годишњег плана рада саобраћајне инспекције за 

област изворних послова за 2019. годину заведен под бројем 347-127/2018  

 

 

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР  

                                                                                                       

                                         Слободан Миливојевић   

   

 

ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 

 

Фрања Пластић 

 

  

 

 

 

 

 


