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ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ИНСПЕКТОРА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

УВОД 

 

План инспекцијског надзора и осталих активности  инспектора за друмски саобраћај у оквиру  

Одељења за инспекцијске послове  Општинске управе Општине Инђија доноси се сходно члану 

10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и 

95/2018), заснован на законским и подзаконским прописима и одлукама Скупштине општине 

Инђија из области саобраћаја и путева, у складу са надлежностима и овлашћењима инспектора, 

а  на основу  вишегодишњег рада инспектора, законских обавеза привредних субјеката, 

редовних и ванредних инспекцијских надзора, стања на терену по питању саобраћаја, пријава 

грађана у областима за које је инспекција задужена, по одговарајућим законским прописима и 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија и осталих активности везаних за 

наведену „област“. 

 

ЦИЉЕВИ 

Општи циљ овог плана је превентивно  деловање инспекциске службе ради спровођења 

законских и подзаконских прописа и одлука Скупштине општине Инђија из области саобраћаја 

и путема,  контрола и надзор субјеката, те предузимање мера и радњи у смислу извршавања 

законских обавеза.  

ПРОПИСИ  

Инспекција у свом раду примењује следеће порписе:  

1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС“,  број 18/2016 и 95/2018); 

2. Закон о прекршајима  ( "Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) ; 

3. Закон о инспекцијском надзору ( "Сл. гласник РС", бр. 36/ 2015, 44/2018-др.закон и 95/2018); 

4. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/15, 41/2018, 

44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019); 

5. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 41/2018); 
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6. Закон о путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон); 

7. Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Инђија („Службени лист 

општине Инђија“ бр. 21/2016); 

8. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Инђија („Службени лист 

општине Инђија“ бр. 21/2016); 

9.  Одлука о такси превозу („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/2018); 

 

10.Одлука о јавном превозу путника на територији општина Инђија („Службени лист     

     Општинe Инђија“ бр. 26/17); 

 

11.Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски превоз путника на  

     територији општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 10/2017 и 21/2019) 

 

 

 

АКТИВНОСТИ  

     Активности инспектора за друмски саобраћај своде се на вршење инспекцијског 

надзора и послова контрола и то: 

1. Инспекцијски надзор над применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају,  

Закона о превозу терета у друмском саобраћају и прописа донетих на основу тих закона, 

као и одлука донетих од стране Скупштине општине на основу тих закона из области 

саобраћаја и путева, 

2. Инспекцијски надзор над применом општинских одлука о обављању локалног превоза 

путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и 

ствари и ауто-такси превоз, 

3. Подношење захтева за покретање прекршајних поступака и издавање прекршајних 

налога, као и вођење евиденције о издатим прекршајним налозима,  

4. Доношење решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности,  

5. Сарадња са осталим инспекцијским службама,  

6. Вршење увида у документа других органа, исходовање информација и слично ради 

спровођења поступка и предузимање адекватних мера у складу са важећим законима 

 

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА И АКТИВНОСТИ  
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- Контрола извршења мера наложених крајем 2021. године, по решењима инспектора, 

- Израда извештаја о раду за 2021. годину сходно Закону о инспекцијском надзору,  

- Контрола и надзор субјеката на територији општине,  

- Поступање по пријавама добијених путем „Система 48“ и другим врстама пријава 

физичких или правних лица; 

- Ванредни и контролни инспекцијски надзори, 



- Израда двонедељних извештаја о раду за претходни период и припрема плана рада за 

наредни месец; 

- Преглед такси возила,  

 

април – мај - јун  

- Контрола и надзор субјеката на територији општине,  

- Контрола извршења по наложеним мерама од јануара до марта месеца 2022 

- Поступање по пријавама добијених путем „Система 48“ и другим врстама пријава 

физичких или правних лица, 

- Ванредни и контролни инспекцијски надори,  

- Израда двонедељних  извештаја о раду за претходни и припрема плана рада за наредни 

месец, 

- Ауто-такси преглед возила 

јул - август - септембар 

- Конрола и надзор субјеката на територији општие,  

- Контрола извршења по наложеним мерама од априла до јуна месеца 2022; 

- Ванредне и контролни инспекцијски надзори,  

- Поступање и надзори по пријавама путем „Система 48“ и пријавама правних и физичких 

лица 

- Израда двонедељних извештаја о раду за претходни и припрема плана рада за наредни 

месец; 

- Ауто-такси преглед возила 

 

октобар - новембар - децембар 

- Конрола и надзор субјеката на територији општие,  

- Контрола извршења по наложеним мерама од јула до септембра месеца 2022; 

- Ванредни и контролни инспекцијски надзори; 

- Поступање и надзори по пријавама путем „ система 48“ и пријавама правних и физичких 

лица 

- Израда двонедељних извештаја о раду за претходни и припрема плана рада за наредни 

месец; 

- Ауто-такси преглед возила 

- Израда плана инспекцијског надзора за 2023.годину 

 



 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 

 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2022.годину Инспектора за 

друмски саобраћај вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима 

односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског 

надзора као и на основу информација и добијених података од других инспекција, других 

овлашћених органа и организација, што је и представљено табеларно а исто је и обрађено 

у контролним листама. 

 

                Критичан 

ризик 

                Висок ризик 

                Средњи ризик 

                Низак ризик 

1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4 5 Незнатан 

ризик 

1 2 3 4 5   

 

Легенда: 

1    

2  2.1 Превоз за сопствене потребе 

 2.2 Такси превоз путника 

3  3.1 Заустављање и паркирање возила 

 3.2 Ванлинијски превоз путника 

 3.3 Линијски превоз путника 

4         Путеви и саобраћајна сигнализација 

5         Нелегални превоз путника 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕГЛЕД ПЛАНА РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

активности 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Израда извештаја о раду за 2021.  #            

Надзор над спровођењем закона, 

подзаконксих аката и одлука 

Скупштине општине из области 

саобраћаја 

# # # # # # # # # # # # 

Ванредни и контролни инспекцијски 

надзори 
# # # # # # # # # # # # 

Контрола извршења по наложеним 

мерама у претходном тромесечју 
#   #   #   #   

Израда двонедељних извештаја о раду и 

припрема плана за наредни месец 
# # # # # # # # # # # # 

Ауто-такси прегледи возила  # # # # # # # # # # # # 

Поступање по пријавама путем 

„Система 48“ и пријавма правних и 

физичких лица  

# # # # # # # # # # # # 

израда годишњег плана рада инспекције 

за 2023. годину 
          # # 

 

 

 

РАСПОДЕЛА ВРЕМЕНА ОПШТИНСКОГ  ИНСПЕКТОРА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. ПОДАЦИ О ИНСПЕКТОРУ 

1.1. Име и презиме Василије Мељник – дипломирани инжењер саобраћаја 

1.2. Територија надзора Општина Инђија ( Инђија, Бешка, Крчедин, Чортановци, 

Марадик, Нови и Стари Сланкамен, Нови Карловци, Љуково, 

Јарковци и Сланкаменачки Виногради) 

 

 

 

 



ПОСЛОВИ РАДНОГ МЕСТА У СКЛАДУ СА СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ И ЛИСТОМ РАДНИХ 

ЦИЉЕВА 

Инспектор заштите животне средине Време које се проводи 

у вршењу сваког 

посла (%) 

Теренски део инспекцијског надзора: 

Припрема инспекцијске контроле и обављање исте над спровођењем 

закона, подзаконских прописа и одлука Скупштине општине у области 

саобраћаја  

35 

Припрема информација по Закону о слободном приступу информација од 

јавног значаја 
2 

Поступање по пријавама грађана и достављање информација 15 

Израда Извештаја о раду (месечни, тромесечни, полугодишњи и 

годишњи) и остала управна акта 
30 

Припрема инспекцијског надзора и израда базе података инсталација које 

подлежу инспекцијској контроли 
10 

Учешће на обукама, семинарима и курсевима и др. 3 

Други послови по налогу надређеног 5 

 

САДРЖАЈ ПЛАНА ПО ДАНИМА 

 

Ред.бр. Врста надзора 
Укупан број 

дана 

1.  

Надзор над спровођење закона, 

подзаконксих прописа и одлука 

Скупштине општине Инђија из области 

саобраћаја 

80 

2.  

Припрема информација по Закону о 

слободном приступу информација од 

јавног значаја 
4 

3.  Рад по жалбама, представкама грађана 34 

4.  
Писање пријава, решења, закључака, 

дописа, извештаја о раду, 
69 

5.  
Припрема инспекције, обрада података, 

израда база података 
23 

6.  Обука 7 

7.  Послови по налогу надређеног 11 

УКУПНО: 228 



 

РЕСУРСИ  

Инспекцијски надзор на територији Општине Инђија обавља један  инспектор за друмски 

саобраћај са високом стручном спремом у оквиру Одељења за инспекцијске послове где се 

налазе још три комунална инспектора, један инспектор за заштиу животне средине, два  

грађевинска инпектора и један просветни инспектор.  

Одељење располаже са три аутомобила, рачунарском опремом и углавном свим потребним 

садржајем. 

 

НАПОМЕНА: 

Предлог плана донет је на основу законских прописа, вишегодишњег искуства, реалних потреба 

контроле и надзора субјеката на територији општине Инђија.  

Извршење и реализација плана у многоме зависи од многих фактора као што су: употреба 

возила, ванредни надзора по пријавама путем „система 48“ и других писмених и телефонских 

пријава, регистровање  нових и затварања постојећих привредних субјеката и предузетника....  

  

 

 

   Начелник Одељења, 

                                                                  М. П. 

         

 Бранислав Мазињанин дипл.правник 

 


