РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа општине Неготин
Одељење за инспекцијске послове
Инспектор за саобраћај и путеве
Дана 02.03.2018. године
Руководиоцу одељења за инспекцијске послове општинске управе општине Неготин
Предмет: Извештај о раду инспектора за саобраћај и путеве Фрање Пластића за период од
01.01.2017. године до 31.12.2017.године по месецима
У периоду од 01.01.2017. године до 31.01.2017.године поступао сам у следећим предметима:
-

347-3/2017-IV/03 обавештење од 12.01.2017.године о непроходности пута Дидићи –
Шаркамен због снежних наноса;

-

347-4/2017-IV/03 дана 16.01.2017.године издато обавештење Туристичкој организацији
општине Неготин у вези затварања за саобраћај улице Кнез Михајлове поводом
манифестације „ Весела Чаршија „ и предмет прослеђен одељењу за имовинске и
стамбено комуналне послове општинске управе општине Неготин;

-

347-5/2017-IV/03 дана 17.01.2017.године сачињен записник фирми ДОО АС Турс Неготин
приликом контроле линијског приградског превоза путника на релацији Неготин –
Србово- Кобишница-Вељково – Рајац- Тамнич;

-

347-6/2017-IV/03 дана 17.01.2017.године сачињен записник фирми ДОО Николић превоз
Самариновац приликом контроле линијског приградског превоза путника на релацији
Неготин – Самариновац – Мала Каменица – Михајловац – Јабуковац;

-

347-7/2017-IV/03 дана 17.01.2017.године сачињен записник фирми ДОО АС Турс Неготин
приликом контроле ванлинијског превоза ученика и наставног особља на релацији
Неготин – Србово – Кобишница и обратно;

-

347-8/2017-IV/03 дана 18.01.2017.године сачињен записник фирми ДОО Мото боем транс
Неготин Бадњевска бб приликом контроле линијског приградског превоза путника на
релацији Неготин – Карбулово – Брестовац – Трњане – Сиколе;

-

347-9/2017-IV/03 дана 18.01.2017.године сачињен записник фирми ДОО Мото боем транс
Неготин Бадњевска бб приликом контроле линијског приградског превоза путника на
релацији Неготин – Мокрање – Речка - Неготин;

-

347-10/2017-IV/03
сачињен записник 19.01.2017. године и донето решење
19.01.2017.године, на основу захтева странке Зорана Богдановића из Брестовца, којим
се утврђује да путничко возило марке Ренаулт Лагуна регистарских ознака НГ-079 ТХ
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-14/2017-IV/03
сачињен записник 30.01.2017. године и донето решење
30.01.2017.године, на основу захтева странке Љубише Гурановића из Јабуковца, којим
се утврђује да путничко возило марке Ауди А3 испуњава услове за обављање аутотакси превоза путника;
У периоду од 01.02.2017. године до 28.02.2017.године поступао сам у следећим
предметима:
-

347-17/2017-IV/03 сачињен записник 03.02.2017. године и донето решење
03.02.2017.године, на основу захтева странке Дејана Милошевића из Чубре, којим се
утврђује да путничко возило марке Ренаулт Мегане регистарских ознака НГ-110ТХ
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-18/2017-IV/03 дана на захтев полицијске станице Неготин, извршен је ванредни
инспекцијски надзор приликом чега је вршена контрола пословања такси превозника
Драгана Станојевића ПР ТАКСИ БУН ДУШАНОВАЦ са матичним бројем фирме
62770848 и послат извештај полицијској станици 09.02.2017. године;

-

347-21/2017-IV/03 дана 17.02.2017.године Инспекцији за друмски саобраћај Зајечарског
управног округа послат предлог плана рада за поверене послове уз захтев за давање
инструкција и мишљења у вези примене новог Закона о превозу путника у друмском
саобраћају ( „ Службени гласник РС „ број 68/15 ) који је почео да се примењује
13.02.2017.године;

-

347-22/2017-IV/03 дана 17.02.2017.годинесачињен извештај начелници општинске управе
општине Неготин о потреби за усклађивањем општинских одлука из делокруга
саобраћајне инспекције са важећим прописима. Дана 21.02.2017. године од начелнице
општинске управе добијам налог да приступим изради нацрта наведених одлука.
-

347-25/2017-IV/03 сачињен записник 20.02.2017. године и донето решење
20.02.2017.године, на основу захтева странке Драгана Чиришановића из Душановца ,
којим се утврђује да путничко возило марке Дачија Сендеро регистарских ознака НГ141ТХ испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-26/2017-IV/03 сачињена службена белешка дана 22.02.2017.године у вези
саобраћајне сигнализације у улици „ Церској „ у Неготину. Том приликом утврђено је
да саобраћајна сигнализација одговара пројектованом стању.

-

347-28/2017-IV/03 сачињен записник 27.02.2017. године и донето решење
27.02.2017.године, на основу захтева странке Енергу арт децор ДОО Зебра Неготин ,
којим се утврђује да путничко возило марке Хјундаи Елантра регистарских ознака НГ142ТХ испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;
Дана 08.02.2017. године учествовао сам у раду прве седнице комисије за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Неготин на
којој је разматран извештај о реализацији програма коришћења средстава за
унапрећење безбедности саобраћаја за период јануар-децембар 2016. Године и
разматран предлог програма за 2017. Годину.

У периоду од 01.03.2017. године до 30.03.2017.године поступао сам у следећим предметима:
-

347-29-2017-IV/03 сачињенa службена белешка од 15.03.2017. године, записник о
саслушању странке 16.03.2017. године и обавештење МЗ Речка 20.03.2017.године у
вези оштећења пута к.п.бр. 6902 КО Речка;

-

347-31/2017-IV/03 дана 09.03.2017. године записник у вези оштећења саобраћајног знака у
улици 12. Септембар у Неготину и обавештење 10.03.2017. године упућено ЈП за
грађевинско земљиште након чега је оштећење санирано;

-

347-32/2017-IV/03 дана 20.03.2017.године Захтев за доставу података у вези реализације
превоза на релацији Сиколе – Неготин за дан 13.02.2017.године;
-

347-35/2017-IV/03 сачињен записник 16.03.2017. године и донето решење
16.03.2017.године, на основу захтева странке Душана Фалчића из Неготина , којим се
утврђује да путничко возило марке Тојота Пријус регистарских ознака НГ-084ТХ
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-34/2017-IV/03 сачињен записник 16.03.2017. године и донето решење
16.03.2017.године, на основу захтева странке Душана Фалчића из Неготина , којим се
утврђује да путничко возило марке Цитроен Ц4 испуњава услове за обављање аутотакси превоза путника

-

347-36/2017-IV/03 сачињен записник 15.03.2017. године и донето решење
15.03.2017.године, на основу захтева странке Небојиши Божиновићу из Уровице ,
којим се утврђује да путничко возило марке Мицубиши регистарских ознака НГ-090ТХ
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника

-

347-39/2017-IV/03 сачињен записник 20.03.2017. године и донето решење
20.03.2017.године, на основу захтева странке ДОО Вин из Неготина , којим се утврђује
да путничко возило марке Рено Меган регистарских ознакаНГ-096ТХ испуњава услове
за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-41/2017-IV/03 сачињен записник 20.03.2017. године и донето решење
20.03.2017.године, на основу захтева странке ДОО Вин из Неготина , којим се утврђује
да путничко возило марке Рено Меган регистарских ознакаНГ-094ТХ испуњава услове
за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-42/2017-IV/03 сачињен записник 21.03.2017. године превознику ДОО Николић
Превоз Самариновац.

-

347-43/2017-IV/03 сачињен записник 22.03.2017. године аутобуској станици
Николић Превоз Самариновац у Неготину;

-

347-46/2017-IV/03 сачињен записник 30.03.2017. године физичком лицу Драгану
Николићу из Милошева услед извођења радова на јавном путу-улици у Милошеву.

-

347-47/2017-IV/03 обавештење превозника ДОО Мото Боем Транс Бадњевска бб у вези
допуне возног парка у превозу ученика и наставног особља;

-

347-48/2017-IV/03 обавештење превозника ДОО Мото Боем Транс Бадњевска бб у вези
допуне возног парка у приградском превозу путника;

ДОО

Од дана 01.03.2017. године до 07.03.2017.године користио сам боловање услед
спречености да долазим на посао због болести.
У периоду од 01.04.2017. године до 30.04.2017.године поступао сам у следећим предметима:
-

-

347-49-2017-IV/03 сачињенa службена белешка од 07.04.2017. године, предмет
уступљен од полицијске станице Неготин, али како се не ради о јавној путној
површини нема основа за даље поступање;

347-50/2017-IV/03 сачињен записник 04.04.2017. године и донето решење
04.04.2017.године, на основу захтева странке ДОО Вин из Неготина , којим се утврђује да
путничко возило марке Рено Меган 1.5 ДЦИ регистарских ознакаНГ-097ТХ испуњава
услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-51/2017-IV/03 сачињен записник 04.04.2017. године и донето решење
04.04.2017.године, на основу захтева странке ДОО Вин из Неготина , којим се утврђује да
путничко возило марке Рено Меган 1.5 ДЦИ регистарских ознакаНГ-099ТХ испуњава
услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-52/2017-IV/03 сачињен записник 04.04.2017. године и донето решење
04.04.2017.године, на основу захтева странке ДОО Вин из Неготина , којим се утврђује да
путничко возило марке Рено Меган 1.5 ДЦИ регистарских ознакаНГ-098ТХ испуњава
услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-53/2017-IV/03 записник од 10.04.2017.године оо оштећењу локалног пута Л-46 о чему
је обавештен управљач пута обавештењем од 10.04.2017.године;

-

347-55/2017-IV/03 сачињен записник 13.04.2017. године и донето решење
13.04.2017.године, на основу захтева странке Бранислава Степановића из Плавне, којим се
утврђује да путничко возило марке Опел Агила 1.2 регистарских ознакаНГ-077ТХ
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника

-

347-54/2017-IV/03 дата сагласност за плаћање превоза дана 10.04.2017.године;

-

347-56/2017-IV/03 на основу захтева за асистенцију полицијске станице Неготин сачињен
записник дана 20.04.2017.године приликом контроле пословања DUŠKO FALČIĆ PR TAXI
WALL-FALL Неготин

-

347-57/2017-IV/03 сачињен записник 19.04.2017. године и донето решење
19.04.2017.године, на основу захтева странке Драгише Пашића из Неготина, којим се
утврђује да путничко возило марке Даевоо Нубира 1.6 регистарских ознакаНГ-116ТХ
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника

-

347-60/2017-IV/03 контрола ауто такси превоза сачињен записник 20.04.2017.године
којим је забрањено обављање такси превоза возачу Градиши Стојановићу из Неготина;

-

347-60/2017-IV/03 контрола ауто такси превоза сачињен записник 20.04.2017.године
којим је забрањено обављање такси превоза возачу Градиши Стојановићу из Неготина;

-

347-61/2017-IV/03 контрола ауто такси превоза сачињен записник 20.04.2017.године
којим је забрањено обављање такси превоза возачу Ивици Спасојевићу из Неготина;

-

347-62/2017-IV/03 контрола ауто такси превоза сачињен записник 20.04.2017.године
такси превозу Драгану Мијајићу из Кобишнице;

-

347-63/2017-IV/03 обавештење у вези прекопавања Шистекове улице у неготину по
захтеву странке Љубомира Живановића из Брзе Паланке.

-

347-64/2017-IV/03 сачињен записник 21.04.2017. године и донето решење
21.04.2017.године, на основу захтева странке Душка Фалчића из Неготина, којим се
утврђује да путничко возило марке Цитроен Пицасо 1.6 ХДИ регистарских ознакаНГ146ТХ испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника

-

347-65/2017-IV/03 сачињен записник 24.04.2017. године и донето решење
24.04.04.2017.године, на основу захтева странке Душана Ранђеловића из Неготина, којим
се утврђује да путничко возило марке Рено Меган испуњава услове за обављање аутотакси превоза путника;

-

347-66/2017-IV/03 сачињен записник 25.04.2017. године и донето решење
25.04.2017.године, на основу захтева странке ДОО Вин из Неготина , којим се утврђује да
путничко возило марке Рено Меган које је у моменту контроле нерегистрованоиспуњава
услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-67/2017-IV/03 сачињен записник 25.04.2017. године и донето решење
25.04.2017.године, на основу захтева странке ДОО Вин из Неготина , којим се утврђује да
путничко возило марке Рено Меган које је у моменту контроле нерегистрованоиспуњава
услове за обављање ауто-такси превоза путника;
У периоду од 01.05.2017. године до 30.03.2017.године поступао сам у следећим предметима:
-

347-59-2017-IV/03 сачињенa службена белешка од 03.05.2017. године у вези заузећа
пута к.п.бр. 12597 КО Неготин;

-

347-69/2017-IV/03 сачињен записник 08.05.2017. године и донето решење
08.05.2017.године, на основу захтева странке Дарка Јовановића из Јабуковца , којим се
утврђује да путничко возило марке Ренаулт Мегане испуњава услове за обављање аутотакси превоза путника;

-

347-68/2017-IV/03 сачињен записник 08.05.2017. године и донето решење
09.05.2017.године, на основу захтева странке Насера Јахића из Неготина , којим се
утврђује да путничко возило марке Опел Астра г испуњава услове за обављање аутотакси превоза путника;

-

347-71/2017-IV/03 сагласноста о извршењу уговорене обавезе линијског превоза
путника на територији општине Неготин за априла 2017. године

-

347-58/2017-IV/03 сачињенa службена белешка од 03.05.2017. године у вези заузећа
пута к.п.бр. 8191/1 КО Карбулово;
Од дана 20.05.2017. године до 31.05.2017.године користио сам други део годишњег
одмора.
У периоду од 01.06.2017. године до 30.06.2017.године поступао сам у следећим предметима:
-

347-59//2017-IV/03 сачињен записник саслушању странке Милице Јовић из Неготина
23.06.2017.године у вези заузећа пута-улице к.п.бр. 12597 КО Неготин;

-

347-75/2017-IV/03
05.06.2017.године,
којим се утврђује
ознака NG123-ТХ

сачињен записник 05.06.2017. године и донето решење
на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,
да путничко возило марке Ренаулт Мегане Сцениц регистарских
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-76/2017-IV/03
05.06.2017.године,
којим се утврђује
ознака NG125-ТХ

сачињен записник 05.06.2017. године и донето решење
на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,
да путничко возило марке Ренаулт Мегане Сцениц регистарских
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-77/2017-IV/03
05.06.2017.године,
којим се утврђује
ознака NG124-ТХ

сачињен записник 05.06.2017. године и донето решење
на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,
да путничко возило марке Ренаулт Мегане Сцениц регистарских
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-78/2017-IV/03
05.06.2017.године,
којим се утврђује
ознака NG126-ТХ

сачињен записник 05.06.2017. године и донето решење
на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,
да путничко возило марке Ренаулт Мегане Сцениц регистарских
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-79/2017-IV/03
05.06.2017.године,
којим се утврђује
ознака NG121-ТХ
347-80/2017-IV/03
05.06.2017.године,

сачињен записник 05.06.2017. године и донето решење
на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,
да путничко возило марке Ренаулт Мегане Сцениц регистарских
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;
сачињен записник 05.06.2017. године и донето решење
на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,

-

којим се утврђује да путничко возило марке Ренаулт Мегане Сцениц регистарских
ознака NG120-ТХ испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;
-

347-81/2017-IV/03
05.06.2017.године,
којим се утврђује
ознака NG119-ТХ

сачињен записник 05.06.2017. године и донето решење
на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,
да путничко возило марке Ренаулт Мегане Сцениц регистарских
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-82/2017-IV/03 сачињен записник 05.06.2017. године и донето решење
12.06.2017.године, на основу захтева странке Томислава Јанковића из Неготина ,
којим се утврђује да путничко возило марке Ренаулт Мегане испуњава услове за
обављање ауто-такси превоза путника;

-

347-83/2017-IV/03 сагласноста о извршењу уговорене обавезе линијског превоза
путника на територији општине Неготин за мај 2017. године

-

347-84/2017-IV/03 сачињен записник 07.06.2017. године и донето решење
07.06.2017.године, на основу захтева странке Дејана Милошевића из Чубре , којим се
утврђује да путничко возило марке Дациа Логан испуњава услове за обављање аутотакси превоза путника;

-

347-85/2017-IV/03 сачињен записник 07.06.2017. године и донето решење
07.06.2017.године, на основу захтева странке Дејана Милошевића из Чубре , којим се
утврђује да путничко возило марке Ренаулт Мегане испуњава услове за обављање аутотакси превоза путника;

-

347-87/2017-IV/03 сачињен записник 07.06.2017. године и донето решење
07.06.2017.године, на основу захтева странке Јована Јаношевића из Малајнице , којим
се утврђује да путничко возило марке Ренаулт Мегане испуњава услове за обављање
ауто-такси превоза путника;

У периоду од 01.07.2017. године до 30.07.2017.године поступао сам у следећим
предметима:
-

347-92/2017-IV/03 сагласноста о извршењу уговорене обавезе линијског превоза
путника на територији општине Неготин за јун 2017. Године;

-

347-93/2017-IV/03 сачињен записник 12.07.2017. године и донето решење
12.07.2017.године, на основу захтева странке ДОО Енерги арт децор Неготин , којим се

утврђује да путничко возило марке Ренаулт Мегане регистарских ознака NG151-ТХ
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;
-

347-94/2017-IV/03 сачињен записник 12.07.2017. године и донето решење
12.07.2017.године, на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,
којим се утврђује да путничко возило марке Цитроен Ц4 испуњава услове за обављање
ауто-такси превоза путника;

-

347-95/2017-IV/03
12.07.2017.године,
којим се утврђује
ознака NG128-ТХ

-

347-96/2017-IV/03 сачињена службена белешка дана 19.07.2017. године и донето
обавештење 24.07.2017.године;

-

347-97/2017-IV/03 сачињен записник 24.07.2017. године и донето решење
24.07.2017.године, на основу захтева странке Душка Фалчића из Неготина, којим се
утврђује да путничко возило марке Тојота Приус регистарских ознака NG104-ТХ
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;
347-98/2017-IV/03 сачињен записник 21.07.2017. године Милутини Трујкићу из
Неготина возачу у фирми ПР ТАХИ ДЕКИ И ДАКИ Чубра
347-99/2017-IV/03 сачињен записник 21.07.2017. године Миловановић Александру из
Неготина возачу у фирми ПР ТАХИ ДЕКИ И ДАКИ Чубра
347-100/2017-IV/03 сачињен записник 21.07.2017. године Драгану Јовановићу из
Неготина возачу у фирми ПР ТАХИ ДЕКИ И ДАКИ Чубра
347-91/2017-IV/03 сачињен записник 21.07.2017. године фирми ПР ТАХИ ДЕКИ И
ДАКИ Чубра којим је забрањено обављање делатности, дана 24.07.2017. године
сачињена службена белешка, дана 25.07.2017.године послат допис полицијској станици
ради предузимања мера из њихове

-

сачињен записник 12.07.2017. године и донето решење
на основу захтева странке ДОО „ Вин „ Неготин Дунавска бр. 1 ,
да путничко возило марке Ренаулт Мегане Сцениц регистарских
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза путника;

У периоду од 01.08.2017. године до 31.08.2017.године поступао сам у следећим предметима:
-

344-132/2017-IV/03 Главни пројекат саобраћајне сигнализације на Тргу Ђорђа
Станојевића .
870-20/2017-II/09 Учествовао у раду 1. Ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације
општине Неготин дана 03.08.2017.године,
У периоду од 14.08.2017. користио сам годишњи одмор.

У периоду од 01.09.2017. године до 30.09.2017.године поступао сам у следећим
предметима:
- Користио сам годишњи одмор до 04.09.2017.године

-

347-29/2017- IV/03 у оквиру контролног инспекцијског надзора сачињен записник
08.09.2017. године, у селу Речка, а дана 13.09.2017.године исти је прослеђен странци
Војиславу Златковићу уз пропратни допис, како би се изјаснио да ли су наводи у
записнику тачни и да ли на исти ставља примедбе;
- 347-59/2017- IV/03 донето решење дана 07.09.2017.године Милици Јовић из Неготина
да ослободи заузету путну површину у Неготину, на тај начин што ће са исте уклонити
засејани кукуруз и четири стабла воћки.
- 347-110/2017-IV/03 сачињен записник дана 04.09.2017.године у ванредном
утврђујућем инспекцијском надзору по захтеву странке Срећка Мицића из Брестовца,
којим је утврђено да путничко моторно возило „ FORD MONDEO 2,0 TD „ испуњава
услове за обављање ауто такси превоза путника на основу чега је донето и решење број
347-110/2017- IV/03 дана 04.09.2017.године;
347-111/2017-IV/03 сачињен записник дана 04.09.2017.године у ванредном
утврђујућем инспекцијском надзору по захтеву странке Мариновић Љубише из
Неготина, којим је утврђено да путничко моторно возило „ AUDI A4 TDI 1.9 "
испуњава услове за обављање ауто такси превоза путника на основу чега је донето и
решење број 347-111/2017- IV/03 дана 04.09.2017.године;
- 347-115/2017-IV/03 на основу захтева Одељења за општу управу, имовинске и
стамбено комуналне послове Општинске управе Неготин издато обавештење дана
06.09.2017.године у вези прекопавања улице ЈНА у Неготину по захтеву Стевана
Лазића;
- 347-116/2017-IV/03 на основу захтева - усмене представке мештана насеља Вељко
Влаховић извршен ванредни теренски инспекцијски надзор у улици Ђуре Салаја,
сачињен записник 13.09.2017.године којим је констатовано да се контејнери за
прикупљање смећа и пластичне амбалаже налазе на самој раскрсници, да ометају
безбедно одвијање саобраћаја и наложено је предузећу за комуналне делатности
„ Бадњево „ да исте изместе. Дана 15.09.2017. године извршен је контролни
инспекцијски надзор при чему је констатовано записником да је поступљено по налогу
инспектора.
- 347-118/2017-IV/03 на основу захтева Одељења за општу управу, имовинске и
стамбено комуналне послове Општинске управе Неготин издато обавештење дана
26.09.2017.године у вези прекопавања улице Максине у Неготину по захтеву Ћорац
Данила;
- 347-119/2017-IV/03 на основу захтева полицијске станице Неготин и налога
руководиоца одељења за инспекцијске послове извршен ванредни теренски
инспекцијски надзор у селу Прахову сачињен Записник дана 26.09.2017.године којим је
Варадинки Јовановић забрањено прекопавање Његошеве улице без одобрења
надлежног органа. Дана 27.09.2017.донето је и решење.
- 347-120/2017-IV/03 на основу захтева Одељења за општу управу, имовинске и
стамбено комуналне послове Општинске управе Неготин издато обавештење дана
27.09.2017.године у вези прекопавања улице Чучук Станине у Неготину по захтеву
Мурати Назмија;
У периоду од 01.10.2017. године до 31.10.2017.године поступао сам у следећим предметима:

-

347-29/2017-IV/03 дана 10.10.2017.године донето решење странци Војиславу
Златковићу, којим му је наложено да са дела пута к.п.бр. 6902 КО Речка уклони крупан
камени гранулат који је ту оставио.
- 354-2760/2017- IV/03 сачињена службена белешка по представци Љубинке Ђорђевић из
Самариновца и заузећа пута оградом.
- 347-121/2017-IV/03 сачињен записник дана 03.10.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору којим је наложено Негославу Динићу да са пута у Самариновцу
уклони ивичњаке и ризлу. Дана 09.10.2017.године извршен контролни инспекцијски
надзор и утврђено да је именовани поступио по налогу инспектора.
- 347-122/2017-IV/03 на основу извештаја ДОО „ Николић Превоза „ Самариновац издата
сагласност за плаћање линијског приградског превоза путника за месец септембар.
- 347-123/2017-IV/03 сачињен записник превознику ДОО Ас-Турс Неготин дана
09.10.2017.године;
- 347-125/2017-IV/03сачињен записник 13.10.2017. године и донето решење 13.10.2017.
године у ванредном утврђујућем инспекцијском надзору по захтеву странке ДОО Вин
Неготин дунавска бр. 1.
- 347-126/2017-IV/03обавештење ДОО Мото Боем Транс у вези допуне возног парка у
ванлинијском превозу путника.
- 347-127/2017-IV/03обавештење ДОО Мото Боем Транс у вези допуне возног парка у
линијском превозу путника.
- 347-128/2017-IV/03мишљење у вези техничког регулисања саобраћаја од 17.10.2017.
године;
- 347-129/2017-IV/03обавештење Славици Илић из Штубика дана 26.10.2017.године на
основу њене представка.
- 347-130/2017-IV/03сачињен план за 2018.годину у вези инспекцијских надзора из
изворних надлежности и поднет извештај за 2017. Годину о инспекцијским надзорима
из изворне надлежности.
- 347-132/2017-IV/03сачињен записник 25.10.2017. године и донето решење 25.10.2017.
године у ванредном утврђујућем инспекцијском надзору по захтеву странке Дарка
Јовановића из Јабуковца.
- 347-133/2017-IV/03 обавештење дана 27.102017. гдоине Јелени Вучинић у вези
удаљености насеља Кусјак од Неготина.
- 347-135/2017-IV/03 сачињен записник превознику ДОО Ас-Турс Неготин дана
31.10.2017.године;
347-136/2017-IV/03 сачињен записник превознику ДОО Николић превоз Самариновац
дана 31.10.2017.године;
У периоду од 01.11.2017. године до 30.11.2017.године поступао сам у следећим
предметима:
- 347-134/2017-IV/03 сачињен записник дана 01.11.2017.године у ванредном утврђујућем
инспекцијском надзору по захтеву странке Саше Станојевића из Неготина, којим је
утврђено да путничко моторно возило „ RENAULT MEGANE BREAK „ испуњава

услове за обављање ауто такси превоза путника на основу чега је донето и решење број
347-134/2017- IV/03 дана 01.11.2017.године;
347-137/2017-IV/03 дана 06.11.2017. године дата сагласност на месечни извештај
Николић Превоз ДОО Самариновац за реализован превоз у линијском приградском
саобраћају;
- 347-139/2017- IV/03 сачињен записник дана 15.11.2017.године у ванредном
утврђујућем инспекцијском надзору по захтеву странке ДОО Вин Неготин, којим је
утврђено да путничко моторно возило „ RENAULT MEGANE „ испуњава услове за
обављање ауто такси превоза путника на основу чега је донето и решење број
347-139/2017- IV/03 дана 15.11.2017.године;
- 347-140/2017-IV/03 сачињен записник дана 15.11.2017.године у ванредном утврђујућем
инспекцијском надзору по захтеву странке Саше Станојевића из Неготина, којим је
утврђено да путничко моторно возило „ ОПЕЛ АСТРА „ испуњава услове за обављање
ауто такси превоза путника на основу чега је донето и решење број 347-140/2017- IV/03
дана 15.11.2017.године;
-

347-141/2017-IV/03 сачињен записник дана 16.11.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору контрола вертикалне саобраћајне сигнализације на улазу у
насељено место Неготин из правца Радујевца;

-

347-142/2017-IV/03 сачињен записник дана 16.11.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору контрола вертикалне саобраћајне сигнализације на улазу у
насељено место Неготин из правца Самариновца;

-

347-143/2017-IV/03 сачињен записник дана 16.11.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору контрола вертикалне саобраћајне сигнализације на улазу у
насељено место Неготин из правца Бадњева;

-

347-144/2017-IV/03 сачињен записник дана 16.11.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору контрола вертикалне саобраћајне сигнализације на улазу у
насељено место Неготин из правца Милошева;

-

347-145/2017-IV/03 сачињен записник дана 16.11.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору контрола вертикалне саобраћајне сигнализације на улазу у
насељено место Неготин из правца Букова;

-

347-146/2017-IV/03 сачињен записник дана 16.11.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору контрола вертикалне саобраћајне сигнализације на улазу у
насељено место Неготин из правца Чубре, Речке и Мокрања;

-

347-147/2017-IV/03 сачињен записник дана 16.11.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору контрола вертикалне саобраћајне сигнализације на улазу у
насељено место Неготин из правца Кобишнице;

-

347-148/2017-IV/03 на основу захтева Одељења за општу управу, имовинске и
стамбено комуналне послове Општинске управе Неготин издато обавештење дана
20.11.2017.године у вези прекопавања улице Абрашеве испред броја 11;

-

347-149/2017-IV/03 дана 20.11.2017.године обавештење члану Привременог органа о
стању вертикалне сигнализације, и 24.11.2017. године обавештење ЈКП Бадњево као
управљачу пута.
347-150/2017-IV/03 записник 22.11.2017.године линијски приградски превоз путника
фирма ДОО Ас Турес Неготин;
347-151/2017-IV/03 записник 22.11.2017.године линијски приградски превоз путника
фирма ДОО Николић Превоз Самариновац;

-

-

347-152/2017-IV/03 допис у вези поднеска ОШ Бранко Радичевић Неготин дана
23.11.2017.године;

-

347-153/2017-IV/03 сачињен записник дана 24.11.2017.године у ванредном утврђујућем
инспекцијском надзору по захтеву странке ДОО Вин Неготин, којим је утврђено да
путничко моторно возило „ RENAULT MEGANE „ испуњава услове за обављање ауто
такси превоза путника на основу чега је донето и решење број
347-153/2017- IV/03 дана 24.11.2017.године;
У периоду од 01.12.2017. године до 31.12.2017.године поступао сам у следећим предметима:
- 347-154/2017-IV/03 сачињен записник дана 07.12.2017.године у контролном
инспекцијском надзору;
-

347-157/2017-IV/03 издата сагласност ДОО Николић Превоз Самариновац за линијски
приградски превоз потника на територији општине Неготин за месец новембар 2017.
Године;

-

347-158/2017-IV/03 сачињен записник дана 05.12.2017.године у ванредном
инспекцијском надзору, и послат допис Јавном предузећу за комуналне делатности
дана 05.12.2017. године;

-

347-159/2017-IV/03 сачињен записник дана 07.12.2017.године у ванредном утврђујућем
инспекцијском надзору по захтеву странке Александра Жикића из Неготина, којим је
утврђено да путничко моторно возило „ RENAULT MEGANE „ испуњава услове за
обављање ауто такси превоза путника на основу чега је донето и решење број
347-159/2017- IV/03 дана 07.12.2017.године;

-

347-160/2017-IV/03 сачињен записник дана 07.12.2017.године линијски приградски
превоз путника фирма ДОО Ас Турс Неготин на релацији Неготин - Чубра;

-

347-161/2017-IV/03 сачињен записник дана 07.12.2017.године линијски приградски
превоз путника фирма ДОО Ас Турс Неготин на релацији Неготин- Дупљане;

-

347-162/2017-IV/03 сачињен записник дана 07.12.2017.године линијски приградски
превоз путника фирма ДОО Мото-Боем транс Неготин на релацији Неготин - Сиколе;

-

347-164/2017-IV/03 сачињен записник дана 15.12.2017.године у ванредном утврђујућем
инспекцијском надзору по захтеву странке Ненада Живковића из Неготина , којим је
утврђено да путничко моторно возило „Ford focus break“, испуњава услове за обављање
ауто такси превоза путника на основу чега је донето и решење број
347-164/2017- IV/03 дана 15.12.2017.године;

-

347-165/2017-IV/03 сачињен записник дана 15.12.2017.године у ванредном утврђујућем
инспекцијском надзору по захтеву странке Душана Станковића из Милошева којим је
утврђено да путничко моторно возило „ RENAULT Scenic испуњава услове за
обављање ауто такси превоза путника на основу чега је донето и решење број
347-165/2017- IV/03 дана 15.12.2017.године;

-

347-166/2017-IV/03 сачињен записник дана 20.12.2017.године у ванредном утврђујућем
инспекцијском надзору по захтеву странке DOO Vin Negotin Dunavska broj 1 којим је
утврђено да путничко моторно возило „ Citroen C4“ испуњава услове за обављање ауто
такси превоза путника на основу чега је донето и решење број
347-166/2017- IV/03 дана 20.12.2017.године;

