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На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2015, 

44/2018-др. закон и 95/2018) инспекција за друмски саобраћај и путеве Општине Бач објављује 

следећи 

 
Г О Д И Ш Њ И    И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У 

за 2018. годину 
 

 
НАДЛЕЖНОСТ 

 
Инспекција за друмски саобраћај и путеве обавља следеће послове: 

 

 

У надлежности саобраћајне инспекције је и надзор над спровођењем Закона о 
јавним путевима и Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама у 
насељеним местима општине Бач .  

У пословима контроле инспектор ће предузимати следеће мере :  
- забрањивати или обустављати извршење радова на јавним путевима 

који се изводе противно прописима,  
- наређивати отклањање недостатака на путевима који угрожавају 

безбедност саобраћаја,  
- наређивати обустављање радова који се изводе у непосредној близини 

путева, а који могу довести у питање безбедност саобраћаја,  
- наређивати рушење објеката, односно уклањање инсталација 

изграђених, односно постављених у заштитном појасу пута,  
- наређивати рушење или уклањање објеката, материјала, ограда, дрвећа 

и растиња изграђених, остављених или подигнутих противно Закону о јавним 
путевима и Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима и улицама у 
насељеним местима општине Бач,  

- наређивати и предузимати мере за обезбеђење пута и по потреби 
предложити органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану 
саобраћаја или саобраћаја за одређене врсте возила, на општинском путу, његовом 
делу или путном објекту  

- предузимати и друге мере и радње за које су овлашћени прописима.  
  



Контроле ће се вршити по службеној дужности и по пријавама странака. 
Посебна пажња у раду се посвећује пријавама месних заједница и грађана који као 
странке учествују у поступку и пружају потребну подршку.  
  

Посматрајући контроле са временског аспекта инспектор ће у појединим 
временским периодима посебну пажњу посветити појединим врстама контроле и то:  

-Контрола стања дрвећа, живица, траве и растиња и других засада поред 
путева које ће се вршити у периоду април – август тј. у периоду пуне вегетације.  

-Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду од 15. 
новембра до 15. марта.  

-Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза) ће се вршити 
континуирано у току целе године, а посебна пажња ће се посветити у периоду мај – 
септембар због извођења радова на санацији оштећења коловоза.  

-Контрола постављања рекламних табли, паноа и сл. на јавном путу , односно 
поред тог пута вршиће се у периоду април-јул и у периоду септембар-октобар.  

Све остале врсте контрола из области заштите путева ће се вршити 
континуирано у складу са потребама посла.  

На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора 
саобраћајна инспекција процењује да је ризик средњи (висок). Ово се пре свега 
односи на сегмент вертикалне саобраћајне сигнализације, сигнализације и опреме у 
зони школа, као и  одржавања косине насипа и усека у смислу одржавања траве и 
растиња, живице и дрвећа и постављања рекламних табли, паноа и сл., док се за друге 
сегменте може рећи да је процењени ризик низак.  

У циљу превентивног деловања инспекција ће сарађивати са представницима 
месних заједница како би месне заједнице у пролеће спровеле акције уређења и на 
време обавестиле своје суграђане о потреби сечења растиња како би се избегле 
казнене одредбе.  
 

 

 

ПРОПИСИ У ПРИМЕНИ 

  

• Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018).  
• Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 

66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015-др. закони).  

• Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 
68/2015 и 41/2018).  

• Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 
68/2015 и 41/2018).  

• Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 
9/2016одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон).  

• Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015 и 
44/2018-др. закон).  



• Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016).  
• Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016-

одлука УС).  
  

  

ОПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ:  

• Одлука о категоризацији општинских путева, улица и некатегорисаних 
путева на територији општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010, 
14/2012, 1/2013 и 14/2014 

• Одлука о измени одлуке о категоризацији општинских путева, улица и 
неекатегорисаних путева на територији општине Бач(Сл. Лист општине Бач“, бр. 
1/2015)  

• Одлука о такси превозу путника на територији општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015 

• Одлука о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији 
општине Бач(Сл. Лист општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2016)  

• Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Бач  
(„Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2015, 18/2016 и 1/2017)  
 

 

СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

• У Општинској управи Бач послове надзора из надлежности саобраћајне 
инспекције обавља један инспектор;  

 
 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

    Крајем другог и почетком трећег квартала извршен је обилазак са едукативним карактером тзв. 

стручне саветодавне посете, (у складу са законом о инспекцијском надзору), који су имали обавезу 

у циљу предузимања мера на сузбијању настанака штетних последица по законом заштићена 

добра, права и интересе у укупно 7 случајева и то у областима попут отклањања растиња поред 

пута, регулације вертикалне саобраћајне сигнализације , као и начина одржавања путне 

инфраструктуре, у делатности регулације саобраћаја  и уређења јавних површина у путном појасу, 

превентивног чишћења улица и слично. У току 2018. године јавност је путем средстава јавног 

информисања и непосредно по разним основама обавештавана. Обављено је укупно 12 

саветодавних посета све и 6 случајева превентивног деловања инспекције. 

 

 

    У току 2018. године инспекција за друмски саобраћај и путеве Општине Бач предузела 4 

корективних мера у циљу отклањања или битног умањења штетних последица по законом 

заштићена добра, права и интересе. 



     У складу са унутрашњом организацијом Општинске управе Бач ова инспекције поред послова 

надзора врши и припрему и доношење решења из делокруга рада Одељења и то у области  решења 

о овери редова вожње, 

   - Остварена је добра координација са другим инспекцијама у оквиру одсека за инспекцијске 

послове. 

   - Покренутих управних спорова није било 

   - у 2018 години није поднета ни једна кривична пријава од стране инспектора за друмски 

саобраћај и путеве.  

   - извршен је инспекцијски надзор по пријави грађана на месту улегнућа локалног пута Л-1 БАЧ-

ВАЈСКА-БОЂАНИ и упућен захтев за поправку истог Јавном Комуналном Предузећу Општине 

Бач 

    - Издато је решење број 344-3/2018-IV-02 на основу поднетог захтева од стране Вујиновић 

Мирка Из Бача за обављање делатности ТАКСИ превоз. 

    - по пријави саобраћајне полиције, извршен је инспекцијски надзор на оштећењу саобраћајног 

знака и урађен је одштетни захтев. 

    - вршење инспекцијског надзора по налогу руководиоца одељења на неправилно постављену 

саобраћајну регулацију поред бензиске пумпе Бачекс. 

 

 

Поред ових послова у току 2018. године ова инспекција је припремала и предлоге за измену одлука 

по којима врши надзор као и других одлука по налогу начелника   управе и руководиоца одељења.  

 

  Материјални и технички ресурси којима је инспекција за друмски саобраћај и путеве располагала 

у току 2018. године се могу оценити као углавном задовољавајући, а делотворност употребе 

ресурса се огледа у томе што се, увек када је то могуће, ови ресурси користе истовремено од 

стране више различитих инспекција у циљу смањења трошкова насталих  

у току вршења инспекцијског надзора. Мада се често суочавају са проблемима због бројности 

возила (један аутомобил за инспекцију)  

 

. 

 

 

 

 

 

Инспектор за друмски 

 саобраћај и путеве 

 

Јурај Јаворник



 
 



 


