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И З В Е ШТ А Ј  
о раду саобраћајно комуналне инспекције за 2016-у годину 

 
 
 

 Саобраћајно комунална инспекција је у 2015-ој години радила по службеној дужности, 
захтевима странке, као и налозима непосредно надређених. 
 У 2015-ој години обрађено је укупно 139 предмета (83 из домена саобраћајне и 56 из 
домена комуналне инспекције) од чега је по захтеву странке обрађено 73 предмета а остало по 
службеној дужности. Поднетo је четири Захтева за покретање прекршајног поступка. Нема 
пренетих предмета у 2017-ту годину.                                                                                                            
 Акценат саобраћајно комуналне инспекције током 2016-е године био је на надзору над 
поштовањем и спровођем Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу 
терета у друмском саобраћају, Закона о јавним путевима као и Одлуке о локалним путевима у 
општини Велико Градиште и Одлуци о некатегорисаним путевима на територији општине Велико 
Градиште.  

Поступајући по налогу Републичке инспекције за друмски саобраћај као и по личној 
иницијативи спроведене су у сарадњи са службом саобраћајне полиције ПС Велико Градиште 
акције контроле друмског саобраћаја  у транзиту кроз општину Велико Градиште.  

Посебан акценат на контроли током читаве године је био на јавни такси превоз путника. 
Нажалост, лично искуство је да се више аутопревозничких фирми угасило те се сада бави 

''превозом терета за сопствене потребе'', будући да је одредбама новог Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају тај вид превоза доста либерализован. 

У два наврата са службеницима Месних канцеларија (уз изражену несарадњу истих) у 
насељима општине Велико Градиште урађено је утврђивање физичких лица која се бесправно 
баве комби превозом путника у и из иностранства (у и из Италије и Аустрије углавном). 
Озакоњене су две радње за Остале видове превоза у копненом саобраћају. 

Саобраћајна инспекција је актом Општинског већа укључена у рад Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на подручју општине Велико Градиште. 

Задржана је квалитетна и конструктивна сарадња са Републичком инспекцијом за путеве и 
друмски саобраћај, општинским саобраћајним инспекцијама из локалних самоуправа у 
непосредном окружењу, са јавним и приватним предузећима ангажованим на одржавању и 
уређењу путне инфраструктуре. 

По позиву,  присуствовао сам  више пута састанцима у Агенцији за безбедност саобраћаја 
везано за безбедност саобраћаја на територији општине Велико Градиште и раду Савета за 
безбедност саобраћаја.   

По потреби вршен је и надзор из домена комуналне инспекције. 
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