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 Општински инспектор за путеве и саобраћај врши инспекцијски надзор из области 

путева и саобраћаја на територији општине Љубовија. 

 Из области путева врши се инспекцијски надзор над применом Закона о јавним 

путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и нижих 

правних аката донетих на основу тог закона (Одлуке о општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама на територији општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 

6/2009 и 5/2011)). Приликом вршења инспекцијског надзора инспектор има право и дужност 

да проверава: 

 радове на изградњи, реконструкцији и одржавању путева и путних објеката; 

 техничку и другу документацију која се односи на изградњу, реконструкцију и 

одржавање путева; 

 стање путева и путних објеката; 

 правилно одржавање путева; 

 да ли се правилно и редовно спроводе мере заштите путева; 

 примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова 

на путевима; 

 да ли је на прописан начин издато одобрење за изградњу; 

 да ли се пут гради према техничкој документацији; 

 да ли се пут користи на основу издате употребне дозволе. 

 

С тим у вези инспектор је овлашћен да нареди отклањање недостатака у одређеном 

року, забрани извршење радова који нису у складу са Законом и другим прописима, 

техничким прописима и стандардима везаним за изградњу, реконструкцију и одржавање 

путева. 

Из области саобраћаја врши се инспекцијски надзор над применом Закона о превозу у 

друмском саобраћају (“Сл.гласник РС”, бр. 46/95, 66/2001, 61/20015, 91/2005, 62/2006, 

31/2011), Закона о превозу ствари у друмском саобраћају (“Сл.гласник РС”, бр.68/15) и 

нижих правних аката донетих на основу тог Закона којима се регулише локални превоз 

(Одлука о јавном превозу путника на територији општине Љубовија („Сл. лист општине 

Љубовија“ бр.8/96 и 3/02) и Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине 

Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“ бр.1/2013)).  Приликом вршења инспекцијског 

надзора из области, тј. локалног превоза на територији општине Љубовија, право и дужности 

инспектора су да:                                           

 контролише важеће и оверене редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу путника 

и осталу превозну документацију која се односи на локални превоз; 

 контролише да ли се ауто - такси превоз обавља у складу са Законом и прописима 

донетим на основу Закона; 

 нареди отклањање уочених недостатака и забрани превоз и употребу саобраћајних 

средстава ако се превоз обавља противно прописима. 

 

 

 

 

 

 



У извештајном периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године евидентирано је 139 

предмета у писарници Општинске управе и 43 предмета интерно у овом инспекцијском 

Органу. 

Управни поступак је вођен у 96 предмета. Од укупног броја предмета у 59 случајева  

поступало се по службеној дужности, а у 37 случају по захтеву странака. 

У управном поступку решено је 94 предмета и за њих су донете одговарајуће управне 

мере. Из претходног периода пренета су три предмета и иста су решена у 2017-ој години. 

Управни предмети из области путева односили су се на против правна заузећа 

државних путева, испуштања воде у путни јарак и спречавање отицања воде са пута и путног 

јарка, раскресавање дрвећа и растиња поред путева, као и оштећења путева услед извлачења 

дрва по лошим временским условима и одлагање дрва поред путева.  

Послови из области саобраћаја везани су за израду, усаглашавање и оверу реда вожње 

у приградском саобраћају и даље контрола одржавања реда вожње. Редовном контролом 

установљено је да су поласци обављани уредно осим на појединим линијама у брдско - 

планинском подручју у условима када то снег и лед нису дозвољавали. Вршена је и контрола 

појединачних линија по питању времена поласка са аутобуске станице и стајалишта и по 

питању опремљености возила и возног особља и потребне документације за обављање 

приградског превоза. 

Из области ауто - такси превоза вршено је утврђивање услова за обављање делатност 

ауто - такси превоза на територији општине Љубовија и издавања одобрења за обављање 

напред поменуте делатности, а све у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају, 

Законом о превозу путника у друмском саобраћају и Одлуком о ауто - такси превозу путника 

на територији општине Љубовија.  

У управним стварима мањег значаја вођен је усмени поступак и то у 45 предмета, тако 

што су донета усмена решења у виду забелешке на спису. Такође је и један број предмета 

решен усаглашавањем и поравнањима, а било је и усмених захтева где су странке тражиле 

стручну помоћ из области везане за Закон о путевима, Закон о превозу путника у друмском 

саобраћају и за Закон о превозу у друмском саобраћају. 

 Поред послова редовног инспекцијског надзора вршени су послови везани за 

техничко регулисање саобраћаја. Битно је напоменути да је у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима и правилницима који су донети на основу тог закона, 

извршено постављaње одговарајуће вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације,  

на местима на којима је то било неопходно из разлога да би се  омогућило  безбедно кретање 

свих учесника у саобраћају и заштитили општински и некатегорисани путеви од оштећења 

која наносе тешка теретна возила. 

 Један број послова, везан за техничко регулисање саобраћаја и за нормално 

функционисање саобраћаја на територији општине Љубовија обављен је у сарадњи са 

Саобраћајним сектором полиције ПС Љубовија.  

 Сходно напред поменутом распореду, Општински инспектор за путеве и саобраћај је 

у извештајном  периоду обављао канцеларијске послове. Рад на предметима у 

канцеларијским условима, односио се на послове техничког регулисања саобраћаја, рад на 

одржавању, заштити и поправци општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу. 

Посебно је рађено на реконструкцији путева и уградњи асфалта на истим. Такође је рађено 

на обради предмета у канцеларијским условима, као припрема за вођење управног поступка 

и доношење управних акта. 

 

У Љубовији, 15.01.2018.године                                       ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОР 

                                                  ЗА ПУТЕВЕ И САОБРАЋАЈ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     Јелена Перић, дипл.сао.инж. 

 


