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1. УВОД
Саобраћајна инспекција Одељења за инспекцијске послове општинске управе
Врбас сачињава Годишњи план инспекцијског надзора саобраћајне
инспекције за 2019. годину, у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском
надзору (Сл.гласник РС, бр. 36/2015).
Годишњи план инспекцијског надзора саобраћајне инспекције
садржи општи приказ задатака и послова, непосредне примене закона и
других прописа и праћење стања из области саобраћаја на територији општине
Врбас у 2019.години.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора саобраћајне
инспекције општине Врбас је повећање ефективности и транспарентности,
као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу Општине Врбас и:
1. непосредну примену Закона и других прописа,
2. спровођење инспекцијског надзора и решавања у управним стварима
у првом степену,
3. праћење стањa и предлагање мера за унапређење стања на терену,
на територији Општине Врбас,
4. превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља
инспекцијског надзора;
Саобраћајна инспекција Одељења за инспекцијске послове Општинске
управе Врбас обавља послове на територији општине Врбас са седиштем у
Врбасу, улица Маршала Тита бр. 89.
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора саобраћајне
инспекције су: непосредна примена закона и других прописа тј., планираних
мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и
активности за спречавање обављања делатности и вршења активности
нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора
у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и други
елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора саобраћајне инспекције
садржи податке и специфичне циљеве који се планирају у 2019. години, а који
су везани за Програмске активности саобраћајне инспекције у Општинској
управи Врбас, одговорност за реализацију задатака и активности, као и рокове
у којима их треба реализовати.
Инспекцијски надзори спроводе се употребом метода и техника
прописаних законским и подзаконским актима, који су темељ за поступање
инспекције, уз коришћење контролних листи.
Послови и задаци из Годишњег плана саобраћајне инспекције
Општинске управе Врбас се обављају свакодневно, како у седишту, тако и
на терену на територији општине Врбас.
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2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

.
Организациона структура саобраћајне инспекције
- Одељење за инспекцијске послове
- Саобраћајни инспектор

Табела 1. Број расположивих службених лица за спровођење инспекцијских
надзора саобраћајне инспекције
Бр. Назив службеног места за спровођење инспекцијских надзора
1

Руководилац одељења за инспекцијске послове

1

Заменик руководиоца одељења за инспекцијске послове

1

Саобраћајни инспектор

Непланиране активности у раду саобраћајне инспекције
Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, у оквиру
рада саобраћајне инспекције спроводе се и непланиране активности за које је
такође потребно планирати одређено време.
Непланиране активности се односе на пријаве грађана, путем „СИСТЕМА
48“, запримљене електронске поште, телефонским пријавама, као и непосредним
запажањем инспектора на терену.
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3. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА
2019. ГОДИНУ

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова
поверених законом, као и надзор над применом других прописа у области саобраћаја
Назив
Програм
(коме
припада)

Саобраћајна инспекција
Одељење за инспекцијске послове

Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15),
Закон о општем управном поступку („‟Службени лист СРЈ‟‟ број 33/97 и 31/01 и
18/16) ,
3. Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016)
4. Закон о превозу терета у друмском саобраћају ((„Сл. гл. РС“, 68/15 и 41/2018))
5. Закон о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015,
41/2018 i 44/2018)
6. Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС", бр. 41/18)
7. Одлука о безбедности саобраћаја на улицама у насељу Врбас (Сл. лист општине
Врбас бр 5/2003)
8. Одлука о општинским путевима и улицама и некатегорисаним путевима (Сл. лист
општине Врбас бр 3/2015 и 22/15)
Правни основ
9. Одлука о такси стајалиштима (Сл. лист општине Врбас бр 16/2010)
10.Одлука о јавном превозу путника у друмском саобраћају (Сл. лист општине Врбас бр
6/2018)
11.Одлука о аутобуским стајалиштима (Сл. лист општине Врбас бр 7/2012)
12.Одлука о јавним паркиралиштима (Сл. лист општине Врбас бр 10/2018)
13.Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији
општине Врбас (Сл. лист општине Врбас бр 10/2014)
14.Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине
Врбас(Сл. лист општине Врбас бр 11/2014)
15.Одлука о висини и начину обрачуна накнаде за ванредни превоз на општинским
путевима и улицама на територији општине врбас(Сл. лист општине Врбас бр 22/2015)
1.
2.

Одговорно
лице

Опис

Циљ 1

Индикатор 1.1

Саобраћајни инспектор
Надзор: Послове из надлежности саобраћајне инспекције врше саобраћајни
инспектори.Саобраћјни инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења
утврђених законом, а за свој рад је лично одговоран. Саобраћајни инспектор има право и
дужност да у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте,
саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других правних лица и физичких лица,
прегледа пут и путне објекте, врши контролу субјеката задужених за управљање
путевима, налаже спровођење неопходних мера записнички или решењем, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе и издаје
прекршајне налоге.
Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа
утврђених законом и другим прописима из области превоза у друмском саобраћају и
путне привреде;
Ниво законитости у константном и функционалном обављању послова из области
превоза у друмском саобраћају и путне привреде;
Укупан број извршених инспекцијских надзора

Алтернатива: Проценат надзора без утврђених неправилности
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Индикатор 1.2

Однос извршених редовних и ванредних надзора
Редован - планиран инспекцјски надзор се врши према годишњем плану
Ванредан инспекцијски надзор се врши по захтеву надзираног субјекта, по поднеску
грађана, лично, телефонски или електронским путем ради предузимања хитних мера за
спречавање или отклањање непосредне опасности по животну средину или живот и
Индикатор 3.1 здравље људи
Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности или поводом захтева
надзираног субјекта
Контролни инспекцијски надзор се врши ради контроле извршења наложених мера које
су предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора
Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама инспекције,
увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта

Р
Б

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

Шта желимо
постићи

ЗАДАТАК /
АКТИВНОСТ

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо
предузети?

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

РОК У КОЈЕМ
ОДГОВОРНА СЕ ЗАДАТАК
ОРГАНИЗАЦИО / АКТИВНОСТ
НА ЈЕДИНИЦА
МОРА
ОБАВИТИ

ДОКУМЕНТИ

Ко је одговоран Када задатак/
за спровођење
активности
Како меримо задатке/
активности и
мора бити
активности
задатака
завршен

Број донетих решења,

Инспекцијским
Спровођење
број сачињених
надзором на терену,
Закона из
запиника, број донетих
сарадњом са другим
области путне
закључака о дозволи
1
надлежним
извршења, број
привреде,
инспекцијама и
покренутих
одржавања путева правосудним органима,
прекршајних
пријава и
и путних објеката
и МУП РС

Одељење за
инспекцијске
половесаобраћајна
инспекција

Континуирано
и по потреби

Спровођење
Закона и
Број донетих решења и
Инспекцијски надзор
општинских
записника, поденетих
2
на терену у сарадњи са
прекршајних пријав и
одлука из области
МУП РС
налога
превоза путника и
терета

Одељење за
инспекцијске
половесаобраћајна
инспекција

Закон о превозу
путника и Закон
о превозу терета у
Континуирано
друмском
и по потреби
саобраћају и
општинских
одлука

Обрада и анализа
месечна, шестомесечна
података о
Обрада и анализа
и годишња анализа
3 обављеном
записника, решења,
података на нивоу
прекр. Налога и пријава
инспекцијском
одељења
надзору

Одељење за
инспекцијске
половесаобраћајна
инспекција

Континуирано

Закон о јавним
путевима и
Одлуке СО Врбас

налога

Извештај
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Обука,
оспособљавање,
семинари,
едукације у
Припрема, планирање, Праћење иновација,
упућивање,
норми и стандарда у
вршењу
4
оспособљавање
области инспекцијског
инспекцијског
саобраћајних инспектора
надзора
надзора и
примена прописа
из области
саобраћаја
Припрема и
Праћење промена
Поштовање законских
спровођење
законских прописа и
рокова и њихова
инспекцијских
одлука Општине Врбас
примена
надзора
- планирање и
5
усклађивање рада
Израда месечног,
инспектора у
40 сати рада по
шестомесечног,
складу са
инспектору
годишњег извештаја
законским
прописима
Припрема и
Координација рада у
Број новоотворених
извршавање
оквиру Општинске
предмета, прекршајних
осталих редовних управе Врбас, отварање налога, остварен број
6
послова у оквиру предмета, праћење рока састанака у оквиру
извршења истог и друге Општинске управе
инспекцијског
техничке припреме.
Врбас
надзора

Превентивно
деловање
7
саобраћајне
инспекције

Правовремено
информисање јавности:
објављивањем важећих
прописа, планова
инспекцијског надзора,
пружањем стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту или
лицу које остварује
одређена права у
Праћење и анализа
надзираном субјекту или
смањења броја
у вези са надзираним
противправних
субјектом, п редузимање понашања у области
превентивних
саобраћаја
инспекцијских надзора
Коментар:
П ревентивним
деловањем инспекције
утиче се на смањење
ризика, односно
штетних последица и
вероватноћу њеног
настанка.

Одељење за
инспекцијске
половесаобраћајна
инспекција

Примена Закона,
Континуирано уредби, одлука,
правилника

Одељење за
инспекцијске
половесаобраћајна
инспекција

Континуирано Примена Закона

Одељење за
инспекцијске
половесаобраћајна
инспекција

Континуирано

Одељење за
инспекцијске
половесаобраћајна
инспекција

Примена Закона,
Континуирано уредби, одлука,
правилника

Одељење за
инспекцијске
половесаобраћајна
инспекција

Примена Закона,
Континуирано уредби, одлука,
правилника

Закон
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЈАНУАР
1. ЈКП „Комуналац“ Врбас, контрола рада зимске службе на путевима и путним
објектима из надлежности општине Врбас.
2. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
3. Илија Рогановић, из Врбаса, ул. Народног Фронта бр 11
4. Редовна контрола према Одлуци јавним паркиралиштима.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
ФЕБРУАР
1. ЈКП „Комуналац“ Врбас, контрола рада зимске службе на путевима и путним
објектима из надлежности општине Врбас .
2. Делибашић Вукић, из Врбаса, ул. Густава Крклеца бр 42/15
3. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
4. Редовна контрола према Одлуци јавним паркиралиштима.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
5. Јелић Драган из Врбаса, ул. Блок Васиља Копривице бр 8, редовна контрола
начина вршења јавног превоза путника.
МАРТ
1. ЈКП „Комуналац“ Врбас, контрола рада зимске службе на путевима и путним
објектима из надлежности општине Врбас .
2. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
3. Контрола вертикалне саобраћајне сигнализације.
4. Контрола стања и опремљености аутобуских стајалишта.
5. Контрола стања и опремљености такси стајалишта.
6. Контрола стања путне инфраструктуре .
7. Скубан Славомир, ул. Доситејева бр. 5, Врбас, редовна контрола испуњености
услова за обављање делатности ауто такси превоза.
8. Редовна контрола према Одлуци јавним паркиралиштима.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
АПРИЛ
1. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
2. Контрола троуглова прегледности и уређења путног појаса.
3. Тепавчевић Неђељко, ул. И. Милутиновића бр. 41, Врбас, редовна контрола
испуњености услова за обављање делатности ауто такси превоза.
4. Редовна контрола према Одлуци о јавним паркиралиштима.
5. „Звоне ДОО“, Врбас, Колонија кудељаре 7
6. Мирослав Грујић, Исе Секицког 75, редовна контрола испуњености услова за
обављање делатности ауто такси превоза.
7. Контрола начина санације коловоза саобраћајница.
8. Миловић Ненад, ул. Петра Шегуљева бр. 25а, редовна контрола испуњености
услова за обављање делатности ауто такси превоза.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
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МАЈ
1. „ГРМИ-ТРАНС“, ул. Конвојска бр. 4, редовна контрола начина вршења јавног
превоза путника.
2. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
3. Контрола троуглова прегледности и уређења путног појаса.
4. Редовна контрола према Одлуци јавним паркиралиштима.
5. „VEOS TAXI DOO NOVI SAD“, огранак Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
6. „ALIANS M&D“ ДОО Врбас, ул. Петра Шегуљева бр. 12, редовна контрола
испуњености услова за обављање делатности ауто такси превоза.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
ЈУН
1. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
2. Шкријељ Мирсад, Савино Село, ул. Бранка Радичевића бр.30а, редовна
контрола испуњености услова за обављање делатности ауто такси превоза.
3. Контрола троуглова прегледности и уређења путног појаса.
4. Редовна контрола према Одлуци о јавним паркиралиштима.
5. Лучић Кристина, из Врбаса, ул. Ивана Милутиновића бр 44
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
ЈУЛ
1. Чолаковић Радомир из Врбаса, ул. Миливоја Чобанског бр 89, редовна контрола
испуњености услова за обављање делатности ауто такси превоза.
2. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена
3. Димић Милан из Врбаса, ул. Сарајевска бр 24, редовна контрола испуњености
услова за обављање делатности ауто такси превоза.
4. Контрола троуглова прегледности и уређења путног појаса.
5. Редовна контрола према Одлуци о јавним паркиралиштима.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад
АВГУСТ
1. Митровић Миленко из Врбаса, ул. Блок Саве Ковачевића бр 1, редовна контрола
начина вршења јавног превоза путника.
2. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
3. Редовна контрола према Одлуци о јавним паркиралиштима.
4. Контрола вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације пред почетак
школске године.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
СЕПТЕМБАР
1. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
6. Контрола вертикалне саобраћајне сигнализације.
7. Редовна контрола према Одлуци о јавним паркиралиштима.
8. Предраг Колунџић, Његошева 28, контрола вршења ванлинијског превоза
путника.
ОКТОБАР
1.
2.
3.
4.
5.

Контрола уређености аутобуских и такси стајалишта.
Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
Контрола начина вршења превоза терета (репа и сезонски превози)
Редовна контрола према Одлуци јавним паркиралиштима.
Контрола стања саобраћајних површина пред зимску сезону.
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6. ''ТАКСИ МИШКО'' Д.О.О. ВРБАС из Врбаса, ул. Др. Младена Стојановића бр.
17, редовна контрола начина вршења јавног превоза путника.
7. Мартин Браун из Врбаса, Куцура, ул. Млинска бр. 3
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
НОВЕМБАР
1. ЈКП „Комуналац“ Врбас Контрола рада зимске службе на путевима и путним
објектима из надлежности општине Врбас.
2. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
3. Контрола начина вршења превоза терета (репа и сезонски превози).
4. Редовна контрола према Одлуци о јавним паркиралиштима.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
ДЕЦЕМБАР
1. Пастовњицки Борис из Врбаса, ул. Куцурски пут бр. 5, редовна контрола начина
вршења јавног превоза путника.
2. ЈКП „Комуналац“ Врбас, контрола рада зимске службе на путевима и путним
објектима из надлежности општине Врбас.
3. Боро Ерцег из Врбаса, ул. Миливоја Чобанског бр. 205А
4. Контрола начина вршења такси превоза путника ван радног времена.
5. Контрола начина вршења превоза терета (репа и сезонски превози).
6. Редовна контрола према Одлуци о јавним паркиралиштима.
Предвиђен је теренски и канцеларијски инспекцијски рад

НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У
2019.ГОДИНИ

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, у оквиру
рада саобраћајне инспекције спроводе се и непланиране активности за које је
такође потребно издвојити одређено време.
Непланиране активности се односе на пријаве грађана, путем „СИСТЕМА48“,
запримљене електронске поште, телефонским пријавама, као и непосредним
запажањем инспектора на терену, контролних и допунских инспекцијских
надзора.
Планирани и очекивани обим наведених инспекцијских надзора из
искуства претходних инспекцијских контрола се може у највећем обиму
очекивати у четвртом кварталу 2019. године када су због великог обима
сезонских превоза и лошег времена чешће потребе за вршењем надзора.
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ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ САОБРАЋАЈНЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
Критичан ризик
Висок ризик
Средњи ризик
Низак ризик
Незнатан ризик
1

2

1
2
3
4
5.

3

4

5

ЛЕГЕНДА
Превоз терета за сопствене потребе
Јавни превоз терета
Јавни линијски и ванлинијски превоз путника
Ауто-такси превоз путника
Путеви и путни објекти

4. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
Редовна размена искустава између инспекција и других државних
органа-унапређење рада инспектора.
Сарадња саобарћајних инспектора са другим инспекцијама, судским
органима, полицијом, покрајинским инспекторима, јавним предузећима и другим
органима.
Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку
инспектора ради ефикаснијег рада на терену, како би се ускладио инспекцијски
надзор са Законом о инспекцијском надзору и омогућила квалитетна примена
нових института и решења).

5. ЗАВРШНА НАПОМЕНА
Г о д и ш њ и план инспекцијског надзора саобраћајне инспекције за
2019. годину ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати у складу
са потребама.
Саобраћајни инспектор
_______________________

Александар Крунић

Руководилац Одељења за
инспекцијске послове
М.П.

______________________________

Милош Рогановић
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