
 

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА-ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 

 

3.2.  САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА-поверени послови ОПИС 

1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 33/15); 

2. -Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97,31/2001 

и „Службени гласник РС“, број 30/2010) 

 

-Закон о јавним путевима (,,Службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07, 101/11, 

93/12 и 104/13); 

 

-Закон о превозу у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 46/95, 

66/2001,61/2005, 91/2005,62/2006 и 31/2011); 

-Закон о превозу терета у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 

68/15); 

- Закон о превозу путника у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 

68/05); 

-Закон о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС“ број 41 

/2009); 

 

Надзор: Послове из надлежности саобраћајне  врше  

саобраћајни инспектори. 

Инспектори су самостални у раду у границама 

овлашћења утврђених законом и одлукама Града 

Пожаревца, а за свој рад  лично  су одговорни. 

Инспектори имају право и дужност да у вршењу 

инспекцијског надзора прегледају опште и 

појединачне акте, саслушавају и узимају изјаве од 

одговорних лица и других правних лица и 

физичких лица, прегледају објекте, постројења и 

уређаје, налажу решењем отклањање 

неправилности и предузимање мера, издају 

прекршајне налоге односно подносе захтеве за 

покретање прекршајног поступка 

Одговорно лице  Шеф Одсека грађевинске и саобраћајне инспекције  

ВРСТА НАДЗОРА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У ВРШЕЊУ НАДЗОРА % 

Редован - планиран инспекцјски надзор се врши свакодневно  40 

Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања „хитних мера ради 

спречавања или отклањања  непосредне опасности, по пријави грађана, телефонских 

20 



позива и електронским путем 

Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева 

надзираног субјекта 

5 

Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су 

предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног 

инспекцијског надзора. 

15 

Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама 10 

Превентиван инспекцијски надзор-пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права 

 

10 

Укупно 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.1. Инспекцијски надзори по врсти и времену –изражено у процентима 

УКУПНО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

-Закон о превозу у друмском саобраћају (,,Службени 
гласникРС“број46/95,66/2001,61/2005,91/2005,62/2006 и 
31/2011); 

45  10 10 10 25 20 10 10 20 10 10 45 

-Закон о превозу терета у друмском саобраћају 
(,,Службени гласник РС“ број 68/15); 

10 10 20 10 5 15 20 20 15 10 10 5 

-Закон о превозу путника у друмском саобраћају 
(,,Службени гласник РС“ број 68/15); 

20 40 30 40 25 25 30 30 25 40 40 5 

-Закон о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени 
гласник РС“ број 41 /2009); 

25 40 40 40 45 40 40 40 40 40 40 45 

УКУПНО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.2..  САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 
 

       Критичан ризик 

 
 

       Висок ризик 

 
 

       Средњи ризик 

 
 

       Низак ризик  

 
 

       Незнатан ризик 

1 2 3 4 5  

ЛЕГЕНДА:  

1 - превоз терета у друмском саобраћају  

2 -превоз у друмском саобраћају  

3 - превоз путника у друмском саобраћају  

4 - безбедност саобраћаја на путевима  

5 - безбедност саобраћаја на путевима  

 

 


