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ПРЕДМЕТ: Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2017. годину

Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као
и надзор над применом општинских одлука донетих на основу закона и других прописа у
области саобраћаја. Овај извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај у
спровођењу инспекцијског надзора и службених контрола на подручју општине Кула за
2017. годину је донет на основу члана 44.. Закона о инспекцијском надзору (''Сл.Гласник
РС'' бр.36/15).

Надлежност инспекције за путеве и друмски саобраћај

Инспекција за путеве и друмски саобраћај у саставу Одељења за инспекцијске
послове општинске управе Кула обавља послове инспекцијског надзора првенствено са
циљем да се превентивим деловањем као и изрицањем мера оствари законитост и
безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне
последице по законом и другим прописима заштићена добра, права и интереси посебно у
области безбедности друмског саобраћаја, заштите јавних путева и његове опреме,
превоза ствари односно терета и путника у јавном друмском превозу.

Поред инспекцијског надзора, ова инспекција је у току 2017. године континуирано
радила на прикупљању и анализи података добијених помоћу контролних листи и
представки грађана, праћењу и анализирању стања у области инспекцијског надзора и
делокругу рада инспекције са освртом на процене ризика, прикупљању информација и
података других државних органа и анализом инспекцијске, управне, судске и пословне
праксе из области саобраћаја. Такође, инспекција за путеве и друмски саобраћај је
координисала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима и непрекидно
радила на унапређењу рада

Инспектор за путеве и друмски саобраћај општине Кула врши:









надзор над применом Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС" бр. 101/05 ,123/07,
101/2011, 93/2012 и 104/2013);
надзор над применом Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр.
46/95, 66/2001, 61/05, 91/05 , 62/2006 и 31/2011) до момента потпуне примене нових
закона
надзор над применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник
РС" бр.68/2015)
надзор над применом Закона о превозу терета у друмском саобраћају ("Сл. гласник
РС" бр.68/2015)
надзор над применом општинске одлуке о јавном превозу путника у друмском
саобраћају на територији општине Кула (Сл.лист општине Кула бр. 5/2014)
надзор над применом општинске одлуке о ауто такси превозу
надзор над применом других општинских одлука везаних за локалне путеве и
саобраћај и права и дужности утврђених Законом о инспекцијском надзору.
Извршиоци и организација

Инспекцијски надзори и службене контроле се спроводе од стране једног
запосленог инпсектора на територији насељених места општине Кула који располаже са
једним службеним возилом (један дан недељно). За потребе рада инспектора за путеве и
друмски саобраћај обезбеђен је компјутер, штампач и дигитални фотоапарат.

Спровођење инспекцијске контроле

Инспекцијски надзори и службене контроле су спровођене употребом расположивих
људких и материјалних ресурса у складу са прописаним законским актима који су основ
за поступање инспекције за путеве и друмски саобраћај. Приликом инспекцијског надзора
и службених контрола инспектор је био дужан да се придржава релевантних процедура уз
обавезно коришћење контролних листа.

Превентивно деловање
Превентивно деловање инспекције за путеве и друмски саобраћај утиче на
смањење ризика односно штетних последица и заштита јавног интереса (посебно
заштите јавних путева и улица у насељеним местима, заштите и безбедности људских
ресусра, заштита животне средине и др.) и вероватноће њеног настанка, а огледа се
правовременим информисањем јавности кроз објављивање важећих прописа, планова
инспекцијског надзора, пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или
у вези са надзираним субјектом и предузимање превентивних инспекцијских надзора.
Приликом инспекцијских надзора инспекција за путеве и друмски саобраћај је користила и
попуњавала контрлоне листе. Инспекцијски надзори су обављани у складу са годишњим
планом инспекцијског надзора.
Остварено у 2017. години
Рад саобраћајне инспекције у 2017. години се заснивао на свакодневном визуелном
прегледу и праћењу стања и одржавања локалних путева и улица у насељеним местима
општине Кула у смислу вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, путних
објеката и опреме пута, прегледности раскрсница и санација и одржавања коловозне
конструкције пута како при редовним условима тако и у зимским периодима, затим
послови на праћењу одвијања и стања друмског саобраћаја, такси превоза, локалног
превоза робе и путника и свих битнијих елемената за безбедно одвијање саобраћаја на
територији општине Кула.
Инспектор за путеве и друмски саобраћај је у више наврата у 2017. години у
заједничке контроле излазио са покрајинским инспектором за путеве као и покрајинским
инспекторима за друмски саобраћај уз асистенцију саобраћајне полиције МУП-СУП
Сомбор, ПИ Кула.
У сезони кампање шећерне репе -вршене су контроле везане за ограничење
кретања тешких теретних возила кроз поједине улице и локалне путеве на територији
општине Кула.
У протеклом периоду од укупно 65 предмета донето је 37 решења, од тога 16
решења о наређењу, од којих је 5 везано за одржавање вертикалне саобраћајне
сигнализације, 5 везано за одржавање путева и опреме пута, те 6 везано за прегледност
раскрсница. Осталих решења, закључака и осталих аката 11.
У току целе календарске 2017. године инспектор за путеве и друмски саобраћај је у
својству члана општинске пописне комисије свакодневно био ангажован на теренским и
канцеларијским пословима везаним за Закон о озакоњењу нелегално изграђених објеката
на територији општине Кула који му је наложен као приоритет од стране
предпостављених. Ти послови су подразумевали комплетну припрему документације из
јавних увида у РГЗ, сателитских снимака са Гео портала РС, попис и мерење незаконито
изграђених објеката на терену, као и попуну пописних листова и обраду сакупљених
података, при чему је пописано више од 1200 објеката.
Инспектор за путеве и друмски саобраћај
Владимир Жирош, дипл. инж. саобр.

