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РУКОВОДИОЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
г.ПИКУЛА МИЛАДИН 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2016. 
годину 
 

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 Правилника о редовном и појачаном одржавању јавних 

путева ("Сл. гласник СРС" бр. 37/90);  
 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); 
 надзор над применом општинских одлука везаних за саобраћај и  права и 

дужности утврђених Законом о инспекцијском надзору. 
 

Рад саобраћајне инспекције у 2016. 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 2016. 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 72 предмета донето је 42 решења, од тога 
30 решења  о наређењу, од којих је 14 везано за одржавање вертикалне 
саобраћајне сигнализације, 8 везано за одржавање путева и опреме пута, те 8  
везано за прегледност раскрсница. Осталих решења, закључака и осталих аката 
16. 

Од септембра месеца 2016. Године инспектор је свакодневно био 
ангажован на теренским и канцеларијским пословима везаним за Закон о 
озакоњењу нелегално изграђених објеката. 
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