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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Саобраћајна инспекција у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комуналне 
послове, саобраћај и инспекцијски надзор, Општинске управе  у периоду свог рада од 
01.01.2016. до 31.12.2016. године покренула је 86 предмета по службеној дужности  и 
отворено је 58 вануправних предмета. 

Табеларни приказ: 
МЕСЕЦ 1-12 

Врста предмета Запримљени 
предмети 

Решени 
предмети 

Предмети у раду 

Управни предмети  

- по службеној дужности 
             86             84              2 

кл. број 220 59 59 / 

 347 27 25 2 

Вануправни предмети 
 

 

кл. број 

 

34 1 1 / 

220 12 12 / 

344 7 5 2 

347 38 37 1 

Прекршајне пријаве 1 

Укупно 58              55 3 

 



Табела вршења инспекцијскијских надзора у току 2016 године. 

 
Ред. 
бр. 

Пословни процес 
приликом 

инспекцијског надзора 

Број предмета Врста 

инспекцијског 

назора 

Степен ризика 

 

1. Вршење инспекцијског 
надзора приликом 
контроле по плану и по 
предствакама грађана. 70 

- редован 

- ванредан 

 

низак 

средњи 

критичан 

2. Вршење инспекцијског 
надзора приликом 
добијања Обавештења из 
службене евиденције од 
надлежног органа о 
одобрењу одређене 
делатности/активности. 

4 
- редован 

 

 

низак 

средњи 

3. Поступање по 
представкама, захтевима 
странака које служе као 
иницијатива за 
покретање поступка 
инспекцијског надзора, 
давања мишљења, 
осталих информација и 
дописа надлежним 
органима .  

58 

- редован 

- ванредан 

- контролни 

    незнатан 

низак 

средњи 

висок 
критичан 

4. Контрола 
нерегистрованих 
субјеката 4 

- редован 

- ванредан 

незнатан 

средњи 

 

5. Вршење инспекцијског 
надзора над објектима 
чијим се коришћењем 
доводи у опасност живот 
и здравље људи, 
безбедност околине или 
угрожава животна 
средина. 

12 

- ванредни 

- контролни 

 

висок  

критичан 

  

 У смуслу превентивног деловања саобраћајна инспекција је на званичној 
интернет страници општине Бечеј (www..becej.rs) објавила све прописе, подзаконске 
акте и контролне листе које се примењују у поступку редовног и ванредног 



инспекцијског надзора, како би се надзирани субјекти могли предходно упознати са 
поступцима контроле инспектора за путеве, превоз и телекомуникације приликом 
инспекцијског прегледа, све у сврху законитог и безбедног пословања и поступања 
надзираних субјеката.  
 Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и 
техника како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за 
поступање инспекције, а након ступања на снагу Закона о иснпекцијском надзору и уз 
обавезно коришћење контролних листа.  
 Осим планираних активности везаних за инспекцијски надзор саобраћајна 
инспекција спроводила је и непланиране активности. Непланиране активности су одмах 
извршаване, а односе се на телефонске пријаве грађана, пријаве путем „Call centra“,  
као инспекцијским надзором насталим  непосредним опажањем инспектора на терену. 

 Заједнички превентивни инспекцијски надзор комуналног инспектора и 
инспектора за путеве, превоз и телекомуникације вршен је тако што су седмично 
обилажене Месне заједнице у насељеним местима општине Бечеј. 
 Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обавља 1 инспектор са 
високом стручном спремом који је у току 2016.године у два наврата похађао стручне 
семинаре и као обавезан део стручног усавршавања похађао обуку у вези са Законом о 
инспекцијском надзору, који је почео да се примењује крајем априла 2016 године и 1 
саобраћајни редар са средњом стручном спремом. 

  Пружене су стручне и саветодавне подршке странкама у поступку, надзираним 
субјектима и подносиоцима представки, информисани су грађани у вези са 
поднешењем захтева за обављање јавног превоза путника (линијског, ванлинијског, 
ауто такси превоза), превоза за сопствене потребе, одржавањем и управљањем  јавног 
пута. Инспекција је пратила стање обављања јавног превоза путника са акцентом на 
праћење нелегалних превоза путника и терета, као и превоза за сопствене потребе. 
Ради уједначавање праксе инспекцијског надзора саобраћајна инспекција је израдила 
годишњи план активности на нивоу Одељења. Као подршка саобраћајној инспекцији  
интензивна је заједничка сарадња са Покрајинском инспекцијом за друмски саобраћај 
на нивоу Јужно-Бачког округа, у виду једномесечних састанака у циљу пружања 
потребних информација, размена искустава, поступања у одређеним сутацијама и 
примена нових Закона о превозу путника и терета који ступају на снагу у потпуности 
13.02.2017.године. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског 
надзора утврђује се редовним теренским контролама и опцервацијом терена. Што се 
тиче исхода решених прекршајних поступака које је поднела саобраћајна инспекција 
сви се решавају у року односно нема застарелих предмета.  

                                            
 

                               

 

 

 

 
 


