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Број: 347-2/2018-04
Дана: 31.01.2018.год.
Бачки Петровац
ПРЕДМЕТ: Годишњи извештај саобраћајне инспекције за 2017. годину
Саобраћајна инспекција у оквиру Одељења за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене и инспекцијске послове општинске управе општине Бачки
Петровац у периоду од 01.01.2017.-31.12.2017. године радила је на спровођењу
важећих законских прописа и општинских одлука а поред послова инспекције раде
се и послови који припадају управљачу путева, односно остали послови из области
саобраћаја и то на основу:
ЗАКОНИ:
 Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012 и 104/2013).
 Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015-др. закони).
 Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр.
68/2015).
 Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015).
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон и 9/2016одлука УС).
 Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016).
 Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015).
 Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016одлука УС).
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ОПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ:
• Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељеним
местима општине Бачки Петровац („Сл. лист општине Бачки Петровац“, бр.
4/2007 и 18/2016).
• Одлука о такси превозу путника на територији општине Бачки Петровац („Сл.
лист општине Бачки Петровац“, бр. 3/2017).
• Одлука о уређењу јавних површина општине („Сл. лист општине Бачки
Петровац“, бр. 9/2015, 18/2016, 1/2017 и 3/2017).
• Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Бачки Петровац
(„Сл. лист општине Бачки Петровац“, бр. 2/2015, 18/2016 и 1/2017).
Одлука о уређењу јавних површина општине („Сл. лист општине Бачки
Петровац“, бр. 9/2015, 18/2016, 1/2017 и 3/2017).
Саобраћајна инспекција је у 2017. години извршила је следеће врсте послова:
Број
Начин решавања
предмета
Врста послова-опис
(седница,
решени нерешени жалба
извештаја,
анализа)
220: ПУТЕВИ И СИГНАЛИЗАЦИЈА (УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА)
Сагласност за изградњу прикључка на јавни
13
13
0
0
пут
Сагласност за изградњу прикључка на јавни
12
12
0
0
пут-ЦЕОП
Сагласност за паралелно вођење и укрштање
инсталација на путу и у заштитном појасу
3
3
0
0
јавног пута
Сагласност за паралелно вођење и укрштање
инсталација на путу и у заштитном појасу
2
2
0
0
јавног пута-ЦЕОП
Сагласност за одржавање спортске или друге
манифестације на путу (привремено
13
13
0
0
затварање саобраћаја ради извођења радова)
Саобраћајно-технички услови за
3
3
0
0
урбанистичке пројекте
Саобраћајно-технички услови за изградњу
1
1
0
0
привремених паркинга
Издавање услова за пројектовање и
1
1
0
0
прикључење-ЦЕОП
Захтеви за вертикалну саобраћајну
4
сигнализацију
(вануправни)
Израда плана рада зимске службе за сезону
1
2017/2018
(вануправни)
Остало: извештаји,обавештења, захтеви,
13
сагласност, записници...
(вануправни)
344: ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Издавање потврда за паркинг карте за
28
возила особа са инвалидитетом
(вануправни)
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Врста послова-опис
Сагласност за редове вожње за линијски
превоз путника (регистрација и овера реда
вожње)
Сагласност на саобраћајни пројекат за
спровођење утврђеног режима саобраћаја
Одобрење за обављање такси превоза и
издавање такси дозволе
Остало: обавештење, закључак
347: САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
Контрола путева, путне опреме и путних
објеката:
Контрола саобраћајне сигнализације
Контрола стања дрвећа, растиња и других
засада поред путева
Решење о одбацивању пријаве
Акт о примени прописа
Службене белешке

Број
предмета
(седница,
извештаја,
анализа)

Начин решавања
решени нерешени

жалба

1

1

0

0

4

4

0

0

1

1

0

0

23

23

0

0

3

3

0

0

1
2
(вануправни)
3
(вануправни)

1

0

0

3
(вануправни)
3
(вануправни)
1

1

0

0

1

1

0

0

3
(вануправни)

Контрола превоза путника и терета:
Службена белешка
Захтеви Полицијској станици Бачки
Петровац
Потврде за прегледана путничка возила
Решења о испуњености услова за такси
возило за обављање такси превоза
Остало:
Израда Плана саобраћајне инспекције за
2017. годину
Захтеви, дописи, обавештења
22: САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Предмети у оквиру савета за безбедност
саобраћаја (седнице, дописи, захтеви,
извештаји...)
Израда студије: Анализа стања безбедности
саобраћаја на путевима на територији
општине Бачки Петровац за 2016. годину за
потребе скупштине општине

1
(вануправни)
15
(вануправни)
11
(вануправни)
1
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Остале активности:
У оквиру Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине
Бачки Петровац:
Координација послова Савета са Агенцијом за безбедност саобраћаја (менаџер
безбедности саобраћаја у оквиру новог софтвера Агенције, кроз семинаре и радне
састанке) и осталим Саветима и Комисијама суседних градова и општина;
учествовање у изради и целокупној реализацији годишњих програма о начину
трошења финансијских средстава из општинског фонда за унапређење безбедности
саобраћаја; стручни и административни послови за потребе Савета (припремање
материјала, сазивање седница и записника); превентивно-промотивне активности
као и активности везане за саобраћајно образовање и васпитање и унапређење
саобраћајне инфраструктуре.
У оквиру области путева и саобраћајне сигнализације:
Праћење стања путне мреже, евидентирање оштећења на коловозима и
вршење надзора над извођењем радова; обављање и организовање послова и
стручног надзора на одржавању вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације
као и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације; праћење и надзор над
радовима у области саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.
Зимска служба сезона 2017/2018:
Координатор рада зимске слубе над зимским одржавањем општинских путева
и уличне мреже, односно координацијом над главним и помоћним извођачима
радова као и набавком путне соли за потребе рада зимске службе.
У складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.
18/2016), којим су дефинисани елементи извештаја о делотворности инспекцијског
надзора за 2017. годину, општинска саобраћајна инспекција, у складу са наведеним
тачкама од 1 до 17, из члана 44. даје следеће податке и информације са објашњењима
о свом деловању:
1. Број спречених или битно умањених настанка штетних последица
(превентивно деловање инспекције).
У току 2017. године с обзиром да је ради остваривања циља инспекцијског
надзора, инспекција дужна да превентивно делује, један од главних задатака је био
спречити или битно умањити вероватне настанке штетних последица по законом
заштићена добра, права и интересе. У том смислу у области путева вршене су
контроле саобраћајне сигнализације (23 случаја), контрола стања дрвећа, растиња и
других засада поред путева (3 случаја) а све у смислу унапређења односно смањења
опасности за све учеснике у саобраћају. У области друмског саобраћаја у неколико
случајева смањене су штетне последице.
2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке
надзираним субјектима (превентивно деловање инспекције).
У току 2017. године саобраћајна инспекција је издала 2 акта о примени
прописа из области путева, док је акценат стављен и на превентивно деловање у
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области друмског саобраћаја где је надзираним субјектима указивано шта од
неопходне прописане документације треба да имају у складу са Законом о превозу
терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015) и Законом о превозу
путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015) искључиво приликом
теренског надзора као и у пар случаја давањем савета у канцеларији. Јавност је и
путем медија једанпут обавештавана у циљу упознавања физичких и правних лица
са циљем упознавања са важећим прописима, док је у једном случају заједно са
припадницима саобраћајне полиције, полицијске станице Бачки Петровац одржана и
трибина односно едукација за пољопривреднике где су упознати са важећим
прописима.
Истовремено, саобраћајна инспекција на свом сајту поставља важеће прописе
из своје надлежности као и друга обавештења за све грађане, а и у самој канцеларији
се пружају сва неопходне информације односно сва стручна и саветодавна подршка
надзираним субјектима како из области путева тако и друмског саобраћаја.
3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са
законом и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи.
Мерење нивоа усклађености пословања и поступања са законом и другим
прописима путем контролних листи обављено је у 26 случајева и у свим случајевима
је утврђена неусклађеност са прописима.
4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних
последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно
деловање инспекције)
Саобраћајна инспекција у току 2017. године предузела је 29 корективних мера
у циљу отклањања или битног умањења штетних последица по законом заштићена
добра, права и интересе.
5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведених према
њима.
Саобраћајна инспекција у заједничком надзору са покрајинском инспекцијом
за друмски саобраћај током 2017. године утврдила је 3 нерегистрована субјекта у
области друмског саобраћаја, тачније у области нелегалног комби превоза путника.
У складу са чланом 13. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник
РС“, бр. 68/2015) по коме је такав вид превоза забрањен, стекли су се услови на
основу кога се искључују путничка возила (на основу решења), одређује место
паркирања и одузимају саобраћајна дозвола и регистарске таблице у року од 90 дана
(2 случаја) и 10 дана (у једном случају).
У области путева нерегистрованих субјеката није било, јер су сви извођачи
регистровани за делатност коју обављају. У вези са заштитом општинских путева и
улица, саобраћајна инспекција се среће углавном са физичким лицима, или
регистрованим привредним субјектима за послове у грађевинарству.
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6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и
њиховом дејству.
Уједначавање праксе инспекцијског надзора на нивоу републике Србије и
њиховом дејству, општинска саобраћајна инспекција је обављала кроз састанке
инспекције, усвојеним плановима рада, редовним издавањем налога за инспекцијске
надзоре итд итд. Саобраћајна инспекција предузимала је индентичне мере у истим
или сличним случајевима како би се постигла пуна примена начела законитости и
предвидивости.
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.
Планирани циљеви инспекцијксог надзора током 2017. године нису у
потпуности реализовани пре свега што саобраћајна инспекција обавља и послове
које су у надлежности управљача путева који се тичу управљања, заштите,
одржавања, изградње и реконструкције општинских путева и улица, а у будућности
ће бити вероватно још проблема око реализације годишњих планова из разлога што
саобраћајна инспекција обавља од краја 2017. године (децембар) и поверене послове
везане за туристичку инспекцију као и све послове везане за савет за безбедност
саобраћаја општине Бачки Петровац. Више је било предмета током редовних
инспекцијских надзора у односу на ванредне. Допунских налога за инспекцијски
надзор није било.
8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором
кога врше друге инспекције.
Саобраћајна инспекција општине Бачки Петровац у свом делокругу рада
сарађује и врши координацију свог рада са другим надлежним инспекцијама на
територији општине, а нарочито са комуналном инспекцијом као и одличној
координацији са покрајинском инспекцијом за друмски саобраћај.
9. Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција
користила у вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу
делотворне употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера.
Материјални и технички ресурси којима је располагала саобраћајна
инспекција могу се оценити као задовољавајући. Основни недостатак се огледа у
томе да у понеким ситуацијама инспектори не располажу службеним возилом, а
други проблем је што је возило старо и дешавају се кварови. Такође, оно што
недостаје је евентуално лаптоп за потребе свих инспекција, са ким би се неке ствари
на терену лакше извршавале. Што се тиче кадровских ресурса они нису
задовољавајући пошто један иснпектор обавља послове инспекције путева, друмског
саобраћаја и туризма. Расположиви ресурси се користе истовремено од стране више
различитих инспекција у циљу смањења трошкова насталих у току вршења
инспекцијског надзора, увек када је то могуће.
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10. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције.
Приликом поступања у вршењу инспекцијског надзора, саобраћајна
инспекција придржавала се законом утврђених рокова који су у овој области
инспекцијског надзора дефинисани: Законом о јавним путевима, Законом о превозу
путника у друмском саобраћају, Законом о превозу терета у друмском саобраћају,
Законом о инспекцијском надзору (налогом за инспекцијски надзор, планом
инспекцијског надзора, степеном ризика...), као и Законом о општем управном
поступку.
11. Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број
другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних
спорова и њихов исход).
Током 2017. године у раду саобраћајне инспекције није било другостепених
поступака као ни управних спорова.
12. Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог
поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада
на које су се односиле.
У 2017. години није било притужби на рад саобраћајне инспекције.
13. Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, са бројем тих
обука и бројем инспектора који су похађали те обуке и друге облике
стручног усавршавања.
У току 2017. године саобраћајна инспекција је похађала следеће семинаре и стручне
састанке:
 дводневна обука о на тему ЗУП-а за јужно-бачки округ (НАЛЕД) у Новом Саду,
2-3. новембар,
 међународана конференција „Безбедност саобраћаја у локалним заједницама“,
Тара, 19-22. април,
 стручно саветовање инспектора из области друмског саобраћаја у Новом Саду
(2 састанка).
14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа.
Саобраћајна инспекција је током 2017. године учествовала активно на изради
општинске Одлуке о такси превозу путника на територији општине Бачки Петровац
као и пропратних аката (програм оптималног организовања такси превоза путника
на територији општине Бачки Петровац за период 2017-2021. године, решење о
одређивању такси стајалишта за такси превоз путника на територији општине
Бачки Петровац и решење о утврђивању цене такси превоза путника на територији
општине Бачки Петровац).
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15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у
информационом систему.
Саобраћајна инспекција није спроводила мере и провере у циљу потпуности и
ажурности података у информационом систему, с обзиром да поменути систем још
није успостављен.
16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора.
Што се тиче стања поверених послова инспекцијског надзора у 2017. години
они су подељени у две групе: и то на област путева и друмског саобраћаја. У области
превоза путника у друмском саобраћају, односно такси превоза стање је
задовољавајуће, док је приметно да се кроз територију општине Бачки Петровац
(транзит) врши нелегални комби превоз нарочито на релацијама Нови сад-Сомбор. У
области превоза терета није било пуно инспекцијских надзора тако да је та област
непозната али у 2018. години ће се више извршити контрола превоза терета у
домаћем саобраћају. Путеви у 2017. години, нарочито заштита општинских путева и
улица на територији општине је на задовољавајућем нивоу.
17. Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање
прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним
пријавама које је поднела инспекција.
Саобраћајна инспекција током 2017. године није подносила захтеве за
покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ , кривичне пријаве
нити је издавала прекршајне налоге.
Покрајинска инспекција за друмски саобраћај у заједничком инспекцијском
надзору са општинском саобраћајном инспекцијом поднела је два захтева за
покретање прекршајног поступка надлежном суду на територији општине Бачки
Петровац, у области нелегалног комби превоза, а поступци су још увек у току.

Саветник за послове саобраћаја-саобраћајни инспектор
Небојша Стојисављевић, дипл. инж. саобр.
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