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УВОД 

 

План инспекцијског надзора саобраћајне инспекције садржи основне податке о 

саобраћајној инспекцији, људске ресурсе којима ова инспекција располаже, општи 

приказ задатака и послова, праћење стања из надлежности ове инспекције на 

територији општине Љубовије, процењен ризик надзираних субјеката, учесталост 

вршења инспекцијског надзора, период и време вршења као и облике инспекцијског 

надзора, прописане мере и активности превентивног деловања. 

Саобраћајни инспектор је самосталан у свом раду у границама овлашћења 

утврђених законом и одлукама Општине Љубовија, а за свој рад је лично одговоран 

према закону. Саобраћајни инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског 

надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних 

лица и других правних и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, 

налаже мере, издаје прекршајне налоге, подноси захтев за покретање прекршајног 

поступка, подноси захтев за покретање привредног преступа као и пријаве за 

покретање кривичног поступка. 

За израду Плана коришћени су досадашњи расположиви подаци, а који су 

доступни овој инспекцији. 

 

Општи подаци: 

• Број инспектора - На крају 2017. године у саобраћајној инспекцији у радном 

односу био је 1 (један) инспектор и то: 1 (један) инспектор на неодређено време. 

• Прописи по којима поступа саобраћајна инспекција 

• Послови инспектора 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

ЗАКОНИ: 

1. Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ»,бр. 33/1997 и 31/2001 и 

«Сл.гласник РС», бр. 18/2016) 

2. Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС», бр. 36/2015), 

3. Закон о прекршајима («Сл.гласник РС», бр. 65/2013 и 13/2016), 

4. Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл.гласник РС» бр. 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011, 68/2015 и др. закони), 

5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», бр. 

68/2015), 

6. Закон о превозу терета у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», бр. 68/2015). 

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА: 

1. Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Љубовија («Сл.лист 

општине Љубовија», бр. 1/2013), 

2. Одлука о јавном превозу путника и ауто-такси превозу на територији 

општине Љубовија («Сл.лист општине Љубовија», бр. 9/96 и 3/02), 

3. Одлука о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији 

општине Љубовија («Сл.лист општине Љубовија», бр. 14/2016). 

 



3 
 

 

ПОСЛОВИ САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА 

- Инспекцијски надзор над применом закона о превозу у друмском саобраћају 

 

АКТИВНОСТИ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

1. Надзор над применама одредаба чланова: Одлука о ауто-такси превозу на 

територији општине Љубовија; Одлука о јавном превозу путника и аутотакси 

превозу на територији општине Љубовија; Одлука о јавном превозу путника у 

друмском саобраћају на територији општине Љубовија.  

 

2. Превентивно деловање инспекције: 

- објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних 

листа на сајту Одељења за инспекцијске послове, 

- пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које 

остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним 

субјектом, 

- предузимањем превентивних инспекцијских надзора и других активности 

усмерених ка подстицању и подржавању законитости и спречавању настанка 

штетних последица, 

- постављањем информација на званичан сајт Одељења за инспекцијске 

послове. 

Превентивним деловањем утиче се на смањење ризика, односно штетних 

последица и вероватноће њеног настанка. 

 

3. Процена ризика у инспекцијском надзору саобраћајне инспекције: 

3.1. незнатан ризик - обављање превоза путника на градском и приградском 

линијском превозу путника на територији општине Љубовија, 

3.2. средњи ризик - ауто-такси превоз путника, 

3.3. критичан ризик- превоз који обављају нерегистровани субјекти. 

Процена ризика вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним 

областима, односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу 

инспекцијског надзора општинског саобраћајног инспектора, као и на основу података 

и информација добијених од других инспекција, других овлашћених органа и 

организација, а што је обрађено и представљено у контролним листама. 

Процена ризика се врши и у току инспекцијског надзора, што некада може 

довести до корекције у односу на ризик предвиђен контролним листама. 
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План рада за 2018.годину исказан по месецима 

 

 

ЈАНУАР: 

- Израда годишњег извештаја о раду за претходну годину 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

ФЕБРУАР: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

МАРТ: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 
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АПРИЛ: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

МАЈ: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

ЈУН: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 
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ЈУЛ: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

АВГУСТ: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

СЕПТЕМБАР: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 
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ОКТОБАР: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

НОВЕМБАР: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ванредне контроле 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

ДЕЦЕМБАР: 

- Контрола обављања ванлинијског превоза путника на територији општине 

Љубовија  

- Редовни инспекцијски надзор линијског и ванлинијског превоза ствари на 

територији општине Љубовија  

- Контрола обављања превоза за сопствене потребе лица и ствари 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији општине 

Љубовија 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији 

општине Љубовија 

- Ажурирање и архивирање предмета 

- Ванредне контроле 

- Израда месечног извештаја о раду 
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Обука, семинари и едукације у вршењу инспекцијског надзора, вршиће се по потреби. 

                          

ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

Одељење саобраћајне инспекције задржава право измене и допуне Годишњег плана 

поверених послова инспекцијског надзора за 2018.годину. 

Годишњи план поверених послова инспекцијског надзора за 2018. годину ће се 

редовно ажурирати, анализирати и контролисати у складу са потребама.            

                                                                               

 

 

                                                                                              Инспектор за путеве и саобраћај 

                                                                                                  Јелена Перић, дипл. инж. сао. 


