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ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Годишњи план инспекцијског надзора Саобраћајне инспекције Одељења инспекцијске послове 

општинске управе општине Кнић, за 2019.годину  донет  је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском 
надзору (Сл.гласник РС бр.36/2015). 
 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Саобраћајне 
инспекције, одељења инспекцијске послове у 2019.години, у области  непосредне примене закона и других 
прописа,  праћење стања на територији општине Кнић, превентивног деловања инспекције, планиране 
мере и активности за спречавање обављања делатности и вршење активности  нерегистрованих субјеката, 
очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се  вршити  редован инспекцијски 
надзор  из области Инспектора за саобраћај и путеве као и друге елементе од значаја за планирање и 
вршење инспекцијског надзора. 
  

 Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Саобраћајне инспекције, Одељења за инспекцијске 
послове је повећање ефективности инспекција, транспарентности у њиховом раду, јачање поверења 
грађана у локалну самоуправу  и подизање угледа инспекција  које врше послове из изворне надлежности 
општине Кнић. 

 
1.непосредну примену закона и других прописа , 
2.спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену, 
3.праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији општине Кнић, 
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора; 
 

Саобраћајна инспекција, одељења за инспекцијске послове општине Кнић обавља послове на 
територији општине Кнић са седиштем у Книћу, зграда Општине. 

 
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и других прописа 

тј., планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и активности за 
спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката, очекивани обим 
ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге 
елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима који се планирају 
остварити у 2019.години, а који су везани за програмске активности Саобраћајне инспекције, Одељења за 
инспекцијске послове општине Кнић, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их 
треба реализовати. 

 
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе употребом метода и техника како је прописано 

законским и подзаконским актима који су основа за поступање инспекције, уз обавезно коришћење 
контролних листа. 
 

Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора Саобраћајне 
инспекције, Одељења инспекцијске послове обавља свакодневно  у свом седишту  и  на терену на 
територији општине Кнић. 

 
Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а  односе се на инспекцијски надзор-

инспекцијске  контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и контролу истих и 
других активности у оквиру рада Одељења за инспекцијске послове спроводе се и непланиране активности 
за које је такође потребно планирати потребно време. 

Непланиране активности се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана, за примљене 
претставке путем електронске поште, телефонске пријаве, као и непосредним запажањем инспектора на 
терену. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Закони: 
 
1.Закон о општем управном поступку (''Сл.гласник РС'',  бр.18/2016) 
2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'',  бр.68/2015, 41/2018, 44/2018-
др.закон и 83/2018) 
3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'',  бр.68/2015 и 41/2018) 
4. Закон о путевима (''Сл.гласник РС'',  бр.41/2018) 
5. Закон о инспекцијском надзору (''Сл.гласник РС'',  бр.36/2015, 44/2018 – др.закон и 95/2018) 
6. Закон о прекршајима („Службени гласник РС“ бр.65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС) 
 
Одлуке Скупштине општине Кнић: 
 
 1. Одлука о  ауто-такси превозу на подручју општине Кнић  („Оп.службени гласник '', број 6/2009) 
 2.Одлука о измени и допуни Одлуке о ауто-такси превозу на подручју општине Кнић  (''Службени гласник 
општине Кнић“, број 17/2016) 
 3. Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Кнић („Службени гласник 
општине Кнић“, број 1/2017) 
 4. Одлука о првој измени Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Кнић 
(„Службени гласник општине Кнић“, број 18/2017) 
 5.Одлука о другој измени Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Кнић 
(„Службени гласник општине Кнић“, број 19/2018) 
 6. Одлука о утврђивању аутобуских стајалишта у домаћем линијском превозу путника на територији 
општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“број 18/2017) 
7. Одлука о јавном линијском превозу на територији општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ 
бр.28/2018) 
 
  
Опис 
Надзор над обављањем градског и приградског превоза путника у локалном превозу, и то: линијски, 
посебан линијски, ванлинијски и такси превоз путника, јавни превоз ствари, превоз за сопствене потребе 
лица и ствари; заустављање и паркирање возила; одржавање и коришћење паркиралишта; уређење и 
одржавање аутобуских и такси стајалишта; стање јавног пута, његовог дела и путног објекта; техничку и 
другу документацију везану за изградњу, реконструкцију и одржавање јавног пута; хоризонталну и 
вертикалну саобраћајну сигнализацију; услове одвијања саобраћаја на јавном путу, спровођење редовних 
и правилних мера заштите јавног пута; радове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавног пута, 
његовог дела и путног објекта; раскопавање и довођење у технички исправно стање јавних саобраћајних 
површина; увођење привременог режима саобраћаја и друге послове надзора у друмском саобраћају 
 
Циљ  
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене прописа 
уређених законом и одлукама општине Кнић у области јавног превоза путника (линијског, посебног 
линијског, ванлинијског и такси превоза путника), јавног превоза ствари и превоза за сопствене потребе 
лица и ствари као и заштите путева и улица у насељима. 
 
 

Однос извршених редовних и ванредних надзора 
 

Редован инспекцијски надзор се врши према годишњем плану инспекцијског надзора.дован - планиран 
инспекцјски надзор се врши свакодневно у трајању од три сата . 
Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања, хитних мера ради спречавања или отклањања 
непосредне опасности, по пријави грађана, телефонских позива и електронским путем. 
 
Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева надзираног субјекта. 
 
Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су предложене или 
наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора. 
 
Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама инспекције, увидом у акте, 
податке и документацију надзираног субјекта. 
 
Теренски инспекцијски надзор врши се ван службених просторија и састоји се од непосредног увида на 
лицу места. 



 
 

 
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА 

 
 Приликом израде плана рада саобраћајне инспекције за 2019.годину узети су у обзир сви надзори 
и контроле из претходног периода који се односе на примену Закона и подзаконских аката а који су у 
надлежности ове инспекције.  
  

Поред планираних активност које се спроводе овим планом спроводе се и непланиране активности 
за чију је реализацију потребно планирати време. Непланиране активности се одмах извршавају а односе 
се на пријаве грађана, пријаве примљене електронским путем, телефонске пријаве, као и непосредним 
запажањем инспектора на терену. 
 
 
 

Укупан број радних дана 
 

222 

Број дана за редовни инспекцијски надзор 
 

140 

Број дана за венредни инспекцијски надзор 
 

60 

Едукација 
 

12 

Састанци 
 

10 

 
 
 
ЈАНУАР:  

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица у зимском периоду, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Израда годишњег извештаја, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
ФЕБРУАР: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица у зимском периоду, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
МАРТ: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
АПРИЛ: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
МАЈ: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 



 
ЈУН: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
ЈУЛ: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
АВГУСТ: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
СЕПТЕМБАР: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
ОКТОБАР: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
НОВЕМБАР: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
ДЕЦЕМБАР: 

- Редовна контрола превоза путника у друмском саобраћају, 
- Контрола зимског одржавања путева и улица, 
- Инспекцијски надзор по захтевима странака, 
- Ванредни инспекцијски надзори, 
- Архивирање предмета, 
- Други послови по налозима претпостављених. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                     САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 
                                                                                                                     Милосављевић Александар 
 

 


