Саобраћајни инспектор
У извештајном периоду Саобраћајни инспектор је, сходно правима и дужностима из члана 91. Закона
о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/05,123/07,101/11 и 93/12) и члана 69. Одлуке о
општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Прибој („Службени лист општине
Прибој“, 3/11), вршио контролу:
1) радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних
путева;
2) техничке и друге документације за изградњу, реконструкцију и одржавање општинског и
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта;
3) правилног одржавања општинског и некатегорисаног пута, у складу са техничким и другим
прописима и условима којима се осигурава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите општинског пута;
5) примене техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању општинског и
некатегорисаног пута;
6) услова одвијања саобраћаја и да ли се ванредни превоз врши у складу са издатом дозволом и на
прописан начин;
7) да ли се општински и некатегорисани пут, његов део и путни објекат гради према издатом
одобрењу и техничкој документацији;
8) да ли се општински и некатегорисани пут, његов део и путни објекат користи на основу издате
употребне дозволе, односно да ли је дозвола издата на прописан начин;
9) да ли извођач радова при изградњи и реконструкцији општинског и некатегорисаног пута,
његовог дела или путног објекта води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан
начин;
На основу напред прописаних дужности, а у вршењу инспекцијског надзора, инспектор је овлашћен
да:
1) забрани радове који се изводе противно Закону и Одлуци, техничким прописима и стандардима,
као и нормама квалитета материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању општинског
и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта;
2) предложи надлежном органу за техничко регулисање саобраћаја, забрану саобраћаја или
саобраћаја одређене врсте возила на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту;
3) нареди отклањање недостатака на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту којим се угрожава безбедност саобраћаја;
4) нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала и
натписа подигнутих или постављених супротно одредбама ове Одлуке;
5) забрани радове који се изводе у непосредној близини општинског или некатегорисаног пута,
његовог дела или путног објекта, а који могу угрозити стабилност пута и безбедност саобраћаја;
6) нареди отклањање недостатака, ако утврди да се приликом извођења радова и употреби
материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању општинског и некатегорисаног пута, не
примењују технички прописи и стандарди;
7) искључи из саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу возило којим се обавља
ванредни превоз без посебне дозволе;
8) нареди уклањање остављеног возила којим се омета коришћење општинског или
некатегорисаног пута;
9) забрани саобраћај на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту,
ако су у таквом стању да се на њима не може одвијати безбедан саобраћај;

10) нареди предузимање мера за обезбеђење општинског и некатегорисаног пута и по потреби
забрани привремено саобраћај за сва возила или поједине категорије возила, која због своје
укупне тежине, димензија и других техничких својстава, могу нанети штету путу, његовом делу
и путном објекту или угрозти безбедност саобраћаја;
11) предузме и друге мере и радње за које је овлашћен прописима;
У области превоза путника, сходно члану 155. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“, број 68/2015), превозу робе сходно члану 52. Закона о превозу терета у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015) и члана 49. Одлуке о јавном превозу путника на подручју
општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, број 5/15) и члана 33. Одлуке о Ауто-такси превозу
путника на територији општине Прибој („ Службени лист општине Прибој“, број 8/17), вршени су надзор
и контрола које се односи на:
1) ванлинијски превоз путника;
2) линијски и ванлинијски превоз ствари;
3) превоз за сопствене потребе лица и ствари;
4) ауто-такси превоз;
На основу поверених послова и цитираних овлашћења из закона и одлука, саобраћајни инспектор
има следећа права и дужности:
• да прегледа возила којим се обавља превоз у друмском саобраћају и контролише потребну
документацију (путне налоге, уговоре о закупу, товарне листове, саобраћајне дозволе и др.);
• да контролише уговоре о ванлинијском превозу и другу документацију у вези са обављањем
овог вида јавног превоза;
• да контролише отпремнице и другу документацију у вези са обављањем превоза лица и ствари
за сопствене потребе;
• да утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање
превоза;
• да контролише превозну документацију у обављању јавног превоза и превоза за сопствене
потребе;
• да контролише уговоре, превозне исправе и пословање наручиоца превоза, односно корисника
превоза;
Саобраћајни инспектор је, на основу утврђених овлашћења код правних и физичких лица, у
извештајном периоду извршио 143 контроле при чему су сачињени записници, којима је наложено
отклањање недостатака, неправилности, и то:
• 96 записника из области путева;
• 47 записника из области превоза путника и ствари;

На основу извршених контрола донето је 32 решења, и то:
• 21 решење из области путева ;
• 11 решења о испуњености услова за возила са којима се обавља ауто такси делатност;

Поред напред предузетих мера, поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка против
правних и физичких лица, и то:
• 4 захтева у области заштите општинских и некатегорисаних путева;

Сходно Закону о превозу у друмском саобраћају и Одлуци о такси превозу извршен је преглед 11
такси возила где је утврђено да иста испуњавају прописане услове за обављање ове делатности.
У извештајном периоду су вршене учестале контроле, у сарадњи са Саобраћајном полицијом, у
области обављања превоза путника од стране таксиста и физичких лица са подручја општине Рудо.
Од укупног броја поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, 1 захтев је решен и изреченa
је прописана казна, а у 3 случаја поступак је у току.
У извештајном периоду, поступајући по захтевима физичких и правних лица, а сходно Закону о
општем управном поступку, код 7 случајева донети су закључци о ненадлежности и упућени су на решавање
преко Основног суда.
Сви захтеви упућени писменим, усменим или путем телефонских позива, од стране правних и
физичких лица, решени су у складу са прописима за поједине области.

