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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПЕРИОД 

01.01.2018.-31.12.2018.ГОДИНЕ 
 

  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                                                 79 
2.Обавештења , стручне и саветодавне подршке у посматраном преиоду                          328  
3.Усклађивање пословања и поступања надзираних субјеката са законом                            89 
4.Број откривених и умањених штетних последица                                                                      48 
5.Број утврђених нерегистрованих субјеката                                                                                    12 
6.Предузете мере у инспекцијском надзору                                  401 
7.Остваривање плана инспекцијског надзора                                89 
8.Кординација са другим инспекцијама                                             38 
9.Придржавање рокова подразумева рад у складу са важећим законским прописима и 
поступање по питању управних предмета,                                     317 
10.Другостепених поступака                                             4 
11.Притужби на рад инспекције                                          3 
12.Обуке и стручна усавршавања инспектора                               2 
13.Иницијатива за измене и допуне прописа                               3 
14.Мере предуузете у циљу ажурирања информационог система                 3 
15.Област послова  повереног инспекцијског надзора обухвата: 
16.Статус поднетих пријава                                                                                         32 

У току 2018.године средствима од казни за саобраћајне прекршаје и добијеним 
средствима од Секретаријата за привреду АП Војводине замењена је дотрајала сигнализација 
дата су решења за поправку плочастих пропуста, која нису извршена , конкурисано је за 
средства за уређење зона школа   .  
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`` и Возим са 18...``, урађена је обука старијих лица ,све 
у циљу повећања безбедности учесника 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 ускладити одлуке са Законом о превозу путника , Законом о путевима и Законом 
о превозу терета, 
10.Потребно успоставити сарадњу општина МУП и суд у циљу решавања нелелалног превоза .  

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР                                                                                                          
дипл.инж. Горан Терзић 
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