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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за  урбанизам и изградњу, комуналне, 

Инспекцијске и имовинско правне послове 

Број:  220 -  2 

Дана: 29.01.2018. год. 

Г О Л У Б А Ц 

 

 

На основу чл. 44. Закона о инспекцијском надзору,  Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, 

инспекцијске и имовинско правне послове, Група за инспекцијске послове, општинске Управе Голубац   

доноси 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА  ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 

 

Инспектор  за друмски саобраћај и путеве обавља послове инспекцијског надзора с првенственим циљем да 

се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања 

надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена 

добра, права и интересе посебно у области превоза робе и путника у друмском саобраћају,  заштити улица у 

граду, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Голубац. 

Поред инспекцијског надзора, инспектор за друмски саобраћај и путеве у 2018. години континуирано је радио 

на прикупљању и анализи података добијених помоћу контролних листи и представки грађана, праћењу и 

анализирању стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада инспекције за друмски саобраћај и 

путеве са освртом на процене ризика, прикупљању информација и података других државних органа и 

анализом инспекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговарајуће области. Инспектор за друмски 

саобраћај и путеве редовно је слао извештаје Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 

обављене поверене послове контроле превоза робе и путника у друмском  саобраћају. 

 

Извршиоци и организација 

 

У Одељењу за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове запослен је 1 

инспектор за  друмски саобраћај и путеве. 
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Општи показатељи 

 

У извештајној години закључно са 31.12.2018. године отворено је   13 предмета. 

Изречено је преко 30 усмених налога управљачу  пута ( КЈП Голубац)  да отклони недостатке на путевима. 

Извршена је контрола 51 возила која су превозила терет и  извештај је послат Министарству грађевинарства,  

саобраћаја и инфраструктуре. 

У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору,  инспекција за  друмски саобраћај и путеве  

донела је План инспекцијског надзора за 2019. Годину. 

 

Показатељи делотворности 

 

1. Број спречених или битно умањених настанка  штетних последица (превентивно деловање 

инспекције) 

 

Како једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно деловање што 

подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и саветодавне подршке и 

помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, објављивање важећих прописа, давање 

предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама и слично, а чиме се подстиче 

правилност, исправност, уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза,  инспекција за друмски 

саобраћај и путеве  је у току 2018.  Године   управљачима путева, (КЈП Голубац  за општинске путеве и  Месне 

заједнице за некатегорисане путеве) налагано је да отклоне одређене недостатке.  

Превозници робе и путника  контролисани су по  налогу  Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, поступано је по инструкцијама републичког инспектора.  

Вршена је контрола паркирања возила на  обележеним паркиралиштима. 

Поступање инспектора  ради заштите улица у граду, општинских путева  и некатегорисаних путева. 

 

2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима или 

лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са надзираним субјектима, 

укључујући издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете, превентивним 

инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању и придржавању 

законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по 

законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима 

ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно деловање инспекције); 

Инспектор је редовно обавештавао  јавност преко управљача путева о проблемима на путу. 

Пружање стручне саветодавне подршке, саветодавним деловањем се у већини случајева односи на 

управљаче путева. 
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Пружена је саветодавна подршка на терену и у канцеларији,  суседима пута у циљу сузбијања и 

превенције против извођења недозвољених радова на путевима на територији општине Голубац. 

Пружена је саветодавна подршка превозницима роба и путника. 

 

 

3. Ниво усклађености  пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, 

који се мери помоћу контролних листи; 

На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани субјекти сврстани су у 

одређене категорије према којим ће се вршити инспекцијски надзор. Нижи ризик подразумева и ређе 

контроле што значи да је акценат на квалитету, а не и квантитету и да је надзор усмерен првенствено на оне 

субјекте за које се установи да не послују у складу са законом било да се ради о физичким или правним 

лицима. 

Активности надзираних субјеката су путем инспекцијских мера и саветодавних посета, усклађивани са 

законским одредбама, и прописа донетих  на основу закона 

 

4. Број откивених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом 

заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције); 

Редовним и ванредним инспекцијским надзорима,  саветодавним посетама, праћењем стања на путевима и 

код превозника редовно су вршили отклањање недостатака. 

5. Броју утврђених нерегистрованих субјеката и  мерама спроведеним  према њима; 

У извештајном периоду није било нерегистрованих субјеката. 

 

6. Мерама предузетим ради  уједначавања  праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству; 

 

Уједначена пракса инспекцијског надзора на територији ове општине са праксом на територији Републике 

Србије обављана је по усвојеном плану рада, давањем инструкција  за рад од стране републичких инспектора   

за друмски саобраћај и за путеве. 

 

7. Остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних и 

ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који нису извршени  и 

разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор; 

 

Рад инспектора се заснивао на ванредним инспекцијским надзорима и саветодавним посетама.   
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8. Нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским  надзором који врше друге 

инспекције; 

 

 Инспектор за друмски саобраћај и путеве,  има добру сарадњу са  републичким  инспекторима за друмски 

саобраћај и путеве  и  МУП-ом. 

 

9. Материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција користила у вршењу 

инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и 

резултатима предузетих мера; 

 

Инспекција користи старо службено возило Југо.  Треба набавити нов компјутер и штампач. 

 

10. Придржавању  рокова прописаних за поступање инспекције; 

 

Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције је у складу са Законом о инспекцијском надзору, 

налогом за инспекцијски надзор, планом инспекцијског надзора и степеном ризика. 

 

11. Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака, 

њихов исход,  број покренутих управних спорова и њихов исход); 

 

У 2018. Години није било жалби на решења. 

 

12. Поступању у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз посебно 

истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле; 

 

На поступање инспектора није било притужби. 

 

13. Обукама и другим облицима стручног усавршавања инспектора,  са бројем тих обука и других 

облика стручног усавршавањa; 

 

У току 2018. године није било обука или других усавршавања. 
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14. Иницијатива за измене закона и других прописа; 

 

Није било иницијатива за измену закона и других прописа. 

 

15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему; 

 

Инспектор је у току редовног рада радио измене и ажурирање података која су у вези са овом инспекцијом. 

 

16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

Поверени послови су превоз путника у друмском саобраћају и превоз терета у друмском саобраћају.  

Инспектор је редовно слао извештај о раду Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 

17. Исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, 

пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција; 

Није било покренутих поступака. 

 

 

                                                                                                                                                                   Инспектор 

                                                                                                                                            Слободан Јовичић 


