


 
САДРЖАЈ : 

 
 

 

 

1. УВОД 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 

5. ЗАВРШНА НАПОМЕНА



 

 

1. УВОД 
 
 

Годишњи извештај инспекције за саобраћај и путеве општине Дољевац за 2021. 

годину донет је у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору (,,Службени гласник 

РС”, бр. 36/2015, 44/2018 и 95/2018). 

Годишњи извештај о раду грађевинског инспектора садржи општи приказ задатака и 

послова инспекције за саобраћај и путеве у 2021. години, непосредне примене закона, 

подзаконских аката, одлука Скупштине општине Дољевац и других прописа и праћења 

стања из предметне области на територији општине Дољевац. 

 
 

Надлежност инспекције за саобраћај и путеве 

 

Послове надзора из надлежности  инспекције за саобраћај и путеве обављао је један 

инспектор са високом стручном спремом, који је уједно обављао и послове из надлежности 

комуналне инспекције. 

Инспектор за саобраћај и путеве врши инспекцијски надзор над применом прописа у 

оквиру послова из изворних надлежности. 

У оквиру надлежности инспекција за саобраћај и путеве врши надзор над 

спровођењем закона и прописа из области саобраћаја и путева: одржавање општинских и 

некатегорисаних путева, уређење општинских и некатегорисаних путева и надзор над 

применом одлуке о превозу и такси превозу на територији општине Дољевац. 

Циљ рада инспекције за саобраћај и путеве је да се превентивим деловањем као и 

изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања надзираних 

субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописима 

заштићена добра, права и интереси посебно у области безбедности друмског саобраћаја, 

заштите јавних путева и његове опреме, превоза ствари односно терета и путника у јавном 

друмском превозу. 
Послови и задаци из делокруга инспекције за саобраћај и путеве се обављају 

свакодневно, како у свом седишту тако и на терену на територији општине Дољевац. 
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника 

како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, 
уз коришћење контролних листа. 

Осим планираних активности које се спроводе Планом инспекцијског надзора, 

спроводе се и непланиране активности које се одмах извршавају а односе се на пријаве  

грађана, на примљену електронску пошту, телефонске пријаве као и непосредна запажања 

инспектора на терен



 

Вршење инспекцијског надзора 

 

Инспектор у складу са законским овлашћењима и надлежностима врши: 

 

- Надзор над применом закона и других прописа којима се уређује предметна област; 

- Вођење посебних евиденција у складу са законом; 

- Вођење управног и извршног поступка; 

- Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у 

области грађевинарства; 

- Подношење захтева за покретање прекршајног поступка ; 

- Подношење пријава за привредни преступ; 

- Покретање прекршајних налога; 

- Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору; 

- Ванредни инспекцијски прегледи по поднетим представкама; 

- Сарађује са другим инспекцијским и другим органима 

- Увид у документа других органа ради спровођења инспекцијског поступка; 

 

 

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве 

 

Посебни и системски закони по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве су:  

 
1. Закон о инспекцијском надзору („ Службени гласник РС, 36/2015, 44/18 и 95/18), 
2. Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018), 
3. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр.68/2015, 41/2018, 

83/2018, 31/2019 и 9/2020), 
4. Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Сл. гласник 

РС" бр.68/2015 и 41/2018), 
5. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), 

6. Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16, 98/16 – одлука Уставног 

суда, 91/2019 и 91/2019-др.закон); 

7. Закон о привредним преступима („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 

57/89, 3/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 24/94, 28/96 и 64/01 и „Службени гласник 

РС“, бр.101/2005-др.закон); 

8. Кривични законик („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 – испр., 72/09, 111/09, 121/12, 

104/13, 108/14, 94/16 и 35/19);   

9. Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 

45/13, 55/14 и 35/19); 

10. Правилници који су донети на основу наведених закона, 

11. Одлука о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац („Сл.лист 

града Ниша“  број 98/14, 100/16, 17/17 и 59/17), 

12. Одлука о општинским и некатегорисаним путевима („Сл.лист града Ниша“  број 88/12, 

147/2016, 17/2017 и 93/18), 

13. Одлука о таски превозу („Сл.лист града Ниша“  број 17/17). 



 
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,  
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

- Начелник одељења  
- Регистратор регистра обједињене процедуре  
- Административни послови из области урбанизма, грађевинских послова и стамбених 

послова  
- Грађевински инспектор – 1 инспектор  
- Инспектор за заштиту животне средине– 1 инспектор  
- Комунални инспектор, саобраћајни и инспектор за путеве, послови процене утицаја на 

животну средину, послови управљања отпадом, послови противпожарне заштите и заштите 

на раду и безбедности и здравља на раду – 1 инспектор 

- Просветни  инспектор и послови борачко-инвалидске заштите 

- Послови припремања седница општинског већа, скупштине општине и њихових радних 

тела и књиговодствено финансијски послови друштвене бриге о деци и финансијске подршке 

породице са децом 

- Координатор канцеларије за младе и послови управљања људским ресурсима  
- Административни и технички послови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

 

 

Општи циљ инспекције је законитост и безбедност поступања надзираних субјеката 
у области примене прописа утврђених законом, подзаконским актима и одлукама 
донетиме од стране Скупштине општине Дољевац. 

 

 

Показатељи делетворности инспекцијског надзора: 

   
  У току 2021. године није било угрожавања законом заштићених добара. 

  
 У току 2021. године инспекција за саобраћај и путеве је имала свакодневно разговоре 
са разним странкама, грађанима где је пружала информације, саветодавне разговоре и 
упућивала странке како да своје послове раде у законским оквирима. 

Превентивно деловање инспекције остварује се и правовременим информисањем 

јавности о инспекцијском раду и објављивањем важећих прописа. 
 

Инспекција за саобраћај и путеве није имала писмених захтева од стране надзираних 

субјеката за превентивно деловање, а тежиште је дала на превенцију, информисање и 

пружање стручне помоћи где је било телефонских позива, обиласка у канцеларији или 

обраћања е-поштом. 

Контролне листе се примењују у поступку редовног инспекцијског надзора, те их је 

инспекција за саобраћај и путеве користила у своме раду. 
  
У току 2021. године није било угрожавања законом заштићених добара. 

 

Током вршења инспекцијског надзора инспекција за саобраћај и путеве није уочила 
ниједно нерегистровано лице у сладу са Законом о инспекцијском надзору. 

  
Рад инспекције за саобраћај и путеве у 2021. години се заснивао на свакодневном 

визуелном прегледу и праћењу стања и одржавања локалних путева и улица у 

насељеним местима општине Дољевац у смислу вертикалне и хоризонталне саобраћајне 

сигнализације, путних објеката и опреме пута, прегледности раскрсница и санација и 

одржавања коловозне конструкције пута како при редовним условима тако и у зимским 

периодима, затим послови на праћењу одвијања и стања друмског саобраћаја, такси 

превоза, локалног превоза робе и путника и свих битнијих елемената за безбедно 

одвијање саобраћаја на територији општине Дољевац. 

Вршен је обилазак и контрола објеката који представљају непосредну опасност за 

живот и здравље људи и безбедност саобраћаја. 
 

Инспектор за саобраћај и путеве је у вршењу послова из области своје 

надлежности у извештајном периоду сарађивао са службеницима Полицијске станице 

у Дољевцу, инспекцијама Општинске управе општине Дољевац- инспекцијом за 

заштиту животне средине и грађевинском инспекцијом, сако и са надлежним 

Републичким инспекцијама. 

  






