ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018.ГОДИНУ
УВОД
План рада саобраћајне инспекције у Општинској управи општине Мали Зворник
за 2018. годину сачинио је саобраћајни инспектор на основу чл. 10. Закона о
инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр.36/2015), који ће се према одредбама овог
закона спроводити кроз оперативне (полугодишње, тромесечне и месечне), планове
инспекцијског назора.
План садржи основне податке о саобраћајној инспекцији, планиране људске
ресурсе, општи приказ задатака, циљ и послове саобраћајне инспекције у 2017. години,
прописе које непосредно у обављању својих послова и задатака примењује саобраћајна
инспекција, праћење стања из надлежности ове инспекције на територији општине Мали
Зворник, процењени ризик код надзираних субјеката, учесталост вршења инспекцијског
надзора, период и време вршења инспекцијског надзора, облике инспекцијског надзора,
прописане мере и активности превентивног деловања.
План предвиђа и вођење евиденције о раду саобраћајне инспекције, обуку и
стручно усавршавање саобраћајног инспектора и непланиране активности саобраћајне
инспекције. Планом је предвиђено његово усвајање и објављивање на законом прописани
начин.
ОСНОВНИ ДЕО ПЛАНА
1. Правни основ
1.Закон о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ»,бр. 33/1997 и 31/2001 и
«Сл.гласникРС», бр. 30/2010 и 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 јавним путевима («Сл.гласник РС», бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012
и 104/2013),
5.Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл.гласник РС» бр. 31/2011),
6. Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», бр. 68/2015),
7.Закон о превозу терета у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», бр. 68/2015).
8.Одлука о oпштинским и некатегорисаним путевима и улицама («Сл.лист општине
Мали Зворник», бр. 10/2016 и 2/2017),
9.Одлука о организацији и начину обављања такси превоза путника на територији
општине Мали Зворник («Сл.лист општине Мали Зворник», бр. 5/2016),

2. Основни подаци о саобраћајној инспекцији
Саобраћајна инспекција Општинске управе општине Мали Зворник налази се у
саставу Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове, са седиштем у
Малом Зворнику, улица Краља Петра Првог бр.38,
Послове саобраћајног инспекцијског надзора на територији општине Мали Зворник
обавља један саобраћајни инспектор.
3. Основни циљ, задаци и послови саобраћајне инспекције
Основни циљ плана инспекцијског надзора је предузимање свих расположивих
инспекцијских мера из односних законских и других прописа, уз обавзну сарадњу са
другим субјектима, а у сврху што безбеднијег и квалитетнијег одвијања саобраћаја на
подручју општине,

ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
Укупан број дана у години 365
Викенди 105 Годишњи одмори 25
Празници 8
УКУПНО РАДНИХ ДАНА 227
Редовни инспекцијски надзор 107
Ванредни инспекцијски надзор 100
Едукација 5
Састанци 15
Редни
број
Област надзора

АКТИВНОСТ

Учесталост
период
/инспекци
јског надзора

Инспекцијским надзором на
терену и у службеним
просторијама инспекције (увидом
Спровођење
у акте, податке и документацију
Закона и Одлука надзираног субјекта), превентивно
општине Мали
деловање, издавање акта о
Зворник у
примени прописа, откривање
области јавног
нерегистрованих субјеката и мере Континуирано и
превоза и такси- према њима, мере за отклањање
по потреби
превоза
незаконитости, посебне мере
наредбе, забране и заплене,
сарадња са другим надлежним
инспекцијама и правосудним
органима, тужилаштвом и МУПом и комуналном инспекцијом

Процена
ризика

1.

2.

3.

4.

- важећа такси - легитимација
такси - возача
- важећа такси - легитимација
Одлука о такси такси - возила
превозу путника - решење о испуњености услова
на територији
такси - возила
општине
- полиса осигурања путника од
последица несрећног случаја
- уговор о раду са послодавцем
- доказ о обавезном социјалном
осигурању
- лекарско уверење о способности
возача за управљање возилом
- возачка дозвола “Б” категорије
најмање 1 година
-важећа такси - налепница

Припрема и
спровођење
инспекцијских
надзора

- планирање и усклађивање рада
инспектора у складу са законским
прописима
- праћење промена законских
прописа и одлука града
- израда месечног,
шестомесечног, годишњег и
вишегодишњег извештаја
- презентација резултата рада
путем званичног сајта општине

Прописа о
јавном превозу
путника на
територији
општине

- општи услови превоза
- ред вожње
- аутобуска стајалишта
- изглед и обележавање аутобуса
- обавезе превозника

Закон о јавним
путевима

- Контрола стања путева
- Издавање решења за отклањање
недостатака на путу и у путном
појасу

Континуирано и
по потреби

Средњи
степен

Континуирано и
по потреби

Средњи
степен
ризика
Континуирано
и по потреби
Континуирано и
по потреби

Средњи
до
висок
степен
ризика

5.

6.

7.

Спровођење
редовних,
ванредних
допунских,
контролних
теренских и
канцеларијских
инспекцијских
надзора у овој
области

- спровођење редовно планираних
инспекцијских надзора у складу
са Годишњим планом
инспекцијског надзора
- спровођење ванредних,
допунских, контролних теренских
и канцеларијских инспекцијских
надзора)

Обрада и
анализа
података о
обављеном
инспекцијском
надзору

обрада и анализа броја издатих
записника , прекршајних налога,
пресуда, решења, закључака,
уплаћених новчаних казни по
прекршајном налогу, коначних
извршних прекршајних налога,

Обука,
оспособљавање,
семинари,
едукације у
вршењу
инспекцијског
надзора и
примена Закона
о инспекцијском
надзору

-припрема, планирање ,
упућивање, оспособљавање
инспектора из области
инспекцијском надзору
надлежности инспекције

Превентивно
деловање
инспекције

8.

- Правовремено информисање
јавности :
- Објављивањем важећих
прописа, планова инспекцијског
надзора и контролних листа
- Пружањем стручне и
саветодавне подршке надзираном
субјекту или лицу које остварује
одређена права Број: обавештења,
пружених стручних
савета,превентивних,и
нспекцијских надзора саобраћајне
инспекције, континуирано
Примена Закона, уредби, одлука,
правилника у надзираном
субјекту или у вези са надзираним
субјектом
- Предузимање превентивних
инспекцијских надзора
-Постављање информација на
званичној Web презентацији
инспекције
- Коментар: превентивним
деловањем инспекције утиче се на
смање ризика односно штетних
последица и вероватноће њеног
настанка

Достављено:
-

Начелнику Одељења
Начелнику Општинске управе
Надлежној инспекцији

Руководилац Одељења
Зоран Бркић,дипл.инж.грађ.

