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 Послове саобраћајне инспекције у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе Велико 
Градиште радио је један извршилац – дипломирани саобраћајни инжињер. Општински саобраћајни 
инспектор је у обављању послова у подршци имао адекватан деск топ рачунар, службено возило на 
коришћење по потреби, углавном правовремено. 

Саобраћајнa инспекција је у 2018-ој години радила по службеној дужности, захтевима странке, 
као и налозима непосредно надређених. 
 У 2018-ој години обрађено је укупно 71 предмет од чега је по захтеву странке обрађено 45 
предмета, 21 предмет по службеној дужности а остало су вануправни предмети. Издата су три 
прекршајна налога. Нема пренетих предмета у 2018-ту годину.                                                                                                           
 Акценат саобраћајне инспекције током 2018-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 путевима као и Одлуке о такси превозу на територији општине Велико Градиште, 
Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште, Одлуке о превозу 
путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште, Одлуке о јавним 
паркиралиштима на територији опрштине Велико Градиште и Одлуци о некатегорисаним путевима на 
територији општине Велико Градиште.  
 Закон о превозу путника у друмском саобраћају оставио је рок да се постојећи предузетници – 
такси превозници прилагоде у погледу возног парка и такси дозвола... па је 2018-а година је била 
преломна у том погледу тако да је поступајућа инспекција имала више одвојених састанака саветодавних 
инспекцијских надзора до 26.10.2018. године након чега је почела контрола поштовања и примене 
новодонетих прописа и критеријума. 
 Превентивни рад у контроли такси превоза резултирао је оснивањем 2. нове такси радње на 
територији локалне самоуправе, док су 2. раније регистрована такси превозника одустали од даљег 
''таксирања''.   
 Незаконит – нелегалан рад такси превозника је тешко доказив на терену. Искуство из ранијег 
периода су ослобађајуће пресуде Судија за прекршаје без валидних сведока. Рад инспекције се у том 
погледу огледао у доношењу Забране обављања такси превоза лицима за које постоје индиције да се баве 
овим видом превоза (одузете су две такси дозволе, издат један прекршајни налог). 
 Поступање инспекције у домену јавног превоза путника је било акцентирано на превоз путника из 
и у иностранство комби возилима. Спроведено је више акција контроле са очекиваним терминима 
проласка (петак увече, недеља преподне) у координацији са службом саобраћајне полиције. Изражен је 
проблем заказивања контроле са саобраћајном полицијом због режима планова унапред за читаву годину 
разрађено по месецима где углавном нема преклапања по терминима општинске саобраћајне инспекције 
и републичке саобраћајне полиције. Односно термин недеља преподне је углавном уз ангажовање радара 
док је петак вече патрола полиције комбинована са осталим патролама на ЈРМ. 

Приликом уочавања ванлинијског јавног превоза путника возилом које није аутобус, донето је 
превентивно решење о забрани обављања јавног превоза без валидне документације за фирму, возило и 
возача у складу са Законом а издат је и 1 прекршајни налог. 

Поступање инспекције по захтеву странке је увек било правовремено – захтев је решаван дан за 
дан. Није било притужби на рад поступајуће инспекције, није било жалби на донета решења, није био 
покренут ни један управни спор. 

Поступајућа инспекција је била укључена при изради и усклађивању Одлука које је на предлог 
већа доносила СО. 

 
 
 
 
 



 
 
Поступајући инспектор је члан и секретар Савета за безбедност саобраћаја те је део ангажовања и 

у том делу. 
Поступајући инспектор је саобраћајно – комунални инспектор па велики део радног времена 

проводи и на пословима комуналне инспекције, нарочито у летње време туристичке сезоне, када постоји 
обавезна прерaсподела радног времена организована на бази искуства у израженим проблемима 
комуналне инспекције.  
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