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ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД
01.01.2017.-31.12.2017.ГОДИНЕ

Послове инспектора за саобраћај и путеве у ОУ Ковин обавља један инспектор на основу:
члана 155. Закону о превозу путника у друмском саобраћају(``Сл.гласник РС`` број 68/2015), члана
52. Закону о превозу терета у друмском саобраћају(``Сл.гласник РС`` број 68/2015), члана 118.
Закона о туризму (``Сл.гласник РС`` број 90/2016) и члана 91.Закона о јавним путевима (``Сл.
Гласник РС`` број 101/2005,123/2007, 101/2011,93/2012 и 104/2013) .
Поступајући по члану 44. Закона о инспекцијском надзору иснпектор за саобраћај и путеве
саствио је следећи извештај :
1.Број спречених штетних последица у посматраном периоду
80
-односи се на правовремено деловање инспекције у циљу поштовања закона,одлука и
правилника у цињу спровођење права и интереса странака( предузетника, правних лица и
физичких лица ) и управе ,
2.Обавештења , стручне и саветодавне подршке у посматраном преиоду
254
-односи се на обавештавање јавности о изменама законских прописа , пружању саветодавне
подршке надзиранм субјектима и заинтересованим странкама у вези са законом и надзираним
субјектима, вршење саветодавних посета, одржавање предавања и трибина , све у циљу
подржавања законитости , пословања и поступања привредних субјеката и спречавања штетних
последица по имовину и лица права и интересе ,
-обухваћено 57 предузетника који се баве такси превозом , два предузећа , десет основних и две
средње школе , предшколска установа и лица која су изразила интересовање по питању примене
и поштовања законских прописа,
3.Усклађивање пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима
-односи се на усклађивање пословања и поступања са законским прописима
59
4.Број откривених и умањених штетних последица
43
-односи се на број откривених и отклоњених штетних последица по права и интереса странака
(предузетника, правних лица и физичких лица ) и управе,
5.Број утврђених нерегистрованих субјеката
9
-односи се на број правних и физичких лица која се не понашају у складу са законским прописима,
6.Предузете мере у инспекцијском надзору
263
-односи се на број донетих решења и закључака у цињу поштовања важећих законских прописа,
7.Остваривање плана инспекцијског надзора
263
-односи се на број извршених редовних, ванрдених инспекцијских надзора након којих су
спроведене мере у складу са законом

8.Кординација са другим инспекцијама
35
-односи се на број контрола изведених са другим инспекцијама (ветеринарском,грађевинском,
комуналном) и у сарадњи са МУП-ом РС ПС Ковин у цињу контроле поштовања законских прописа
9.Материјални ресурси које саобраћајна инспекција и инспекција за путеве користе су једно
возило које се повремено користи. Технички је инспекција за саобраћај и путеве опремљена
фотоапаратом , рачунаром , скенером , штампачем и штампачем у боји. По питању кадровске
опремљености , посао инспекције за саобраћај и путеве врши један инспектор .
Саобраћајна инспекција и инспекција за путеве у свом раду користи сва расположива средства у
циљу откривања , праћења и идентификације уочених поштовања или непоштовања законских
прописа и у складу са истим доноси решења и закључке , покреће пријаве и пише прекршајне
налоге.
10.Придржавање рокова подразумева рад у складу са важећим законским прописима и
поступање по питању управних предмета,
11.Другостепених поступака
6
-два се односе на број другостепених поступака , један је завршен позитивним решењем
Министарства грађевинарстав, саобраћаја и инфрасруктуре, други је враћена на првостепено
одлучивање након чега је донето решење ОУ Ковин ,
-четири се односе на предлоге за покретање управних спорова против лица која су извршила
одређену материјалну штету на објектима и средствима у валасништву општине Ковин и
управљача путева ,
12.Притужби на рад инспекције
6
-односе се на рад саобраћајне инспекције од којих су се две односиле на предузимање мера на
лицу места од стране инспекције ( окончане извештајем о извршеној контроли са прилозима
записника и решења ) , једна на тражење изузећа ( одбачена закључком начелника ) и две
кривичне пријаве ( одбачене од стране тужилаштва ),
13.Обуке и стручна усавршавања инспектора
2
-односи се на број обука и стручних усавршавања на која се одлази уз одобрење начелника
управе (Привредна комора Панчево и Покрајински секретаријат за привреду ),
14.Иницијатива за измене и допуне прописа
3
-односе се на предлоге за измене одлука и правилника и усаглашавање са законским прописима
15.Мере предуузете у циљу ажурирања информационог система
153
-односи се на мере, провере и ажурирање података о којима се води службена евиденција,
16.Област послова повереног инспекцијског надзора обухвата:
- послова инспекцијског надзора над применом Закона о превозу путника у друмскм саобраћају и
прописа донетих на основу њега , који се уређује локални превоз,
- послова инспекцијског надзора над применом Закона о превозу терета у друмскм саобраћају и
прописа донетих на основу нега , осим превоза терета у међународном друмском саобраћају, који
се обавља на територији општине ,
-послова инспекцијског надзора над применом Закона о јавним путевима и прописа донетих на
основу њега , који се односе на општинске путеве и улице.
По питању поменутих закона инспектор за саобраћај и путеве вршио је редовне и ванрдне
контроле на основу који је поступао у складу са поменутим законима и подзаконским актима .
17.Статус поднетих пријава
15
-односи се на број написаних и прослеђених прекршајних налога (10) , поднетих прекршајних
пријава (1) и кривичних пријава (4) , сви су у статусу решавања .
У току 2017.године средствима од казни за саобраћајне прекршаје и добијеним средствима од
Секретаријата за привреду АП Војводине уређена је зонa школе у Делиблату и Мраморку ,

замењена је дотрајала сигнализација дата су решења за поправку плочастих пропуста, која нису
извршена , конкурисано је за средства за уређење зона школа у Селиблату и Мраморку .
Одржана су такмичења ``Шта знаш о саобраћају`` , ``Саобраћај за предшколце``,``Твоја сигурност је
у твојим рукама `` , одржана је обука првих и других разреда за полазак у школу и обука
средњошколаца ``Још увек возим``, све у циљу повећања безбедности младих у саобраћају .
Проблеми :
1.Потребно је извршити уређење сточне пијаце у Ковину , како би се решио проблем такси
стајалишта у улици Светозара Марковића у Ковину ,
2.Нема уговора о чувању одузетих возила у поступку контроле,
3. Учестале крађе и уништавње саобраћајних знакова
4.Недостају средства за уређење сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и
улицама,
6.Донет је правилник о категоризацији државних путева,
потребно је извршити допуну наше
Одлуке о оппштинским и некатегорисаним путевима и улицама, прекатегорисати путеве
7.Приликом заједничких контрола са МУП-ом РС ПС Ковин ,а у вези са заштитом путева
радницима МУП-а потребна је одвага, како би могли да реагују на лицу места ,
8. Прекршајне пријаве углавном застеревају ,
9.Потребно је одредити линијског превозника ,
10.Потребно успоставити сарадњу општина МУП и суд у циљу решавања нелелалног превоза .
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