
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  

ПОСЛОВЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
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                                   САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 

 
 УВОД 

 

План рада саобраћајне инспекције Градске управе града Лозница за 2023. годину сачињен је у 

складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору («Службени гласник РС» бр. 36/15, 44/18-

др.Закон и 95/18), који се се спроводити кроз оперативне периодичне планове инспекцијског 

надзора. 

  

У плану су садржани основни подаци о саобраћајној инспекцији, људским ресурсима којима ова 

инспекција располаже, општи приказ задатака и послова, праћење стања из надлежности ове 

инспекције на територији града Лозница, процењен ризик надзираних субјеката, учесталост вршења 

инспекцијског надзора, период и време вршења као и облике инспекцијског надзора, прописане 

мере и активности превентивног деловања. 

 

Послове из надлежности саобраћајне инспекције врше саобраћајни инспектори. Саобраћајни 

инспектори вршиће инспекцијски надзор над извршењем Закона о путевима, Закона о превозу 

терета у друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и др. 

 

Саобраћајни инспектор је самосталан у свом раду у границама овлашћења утврђених законом и 

одлукама Града Лозница, а за свој рад је лично одговоран. Саобраћајни инспектор има право и 

дужност да у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима 

изјаве од одговорних лица и других правних и физичких лица, прегледа објекте, постројења и 

уређаје, налаже мере, издаје прекршајне налоге, односно прекршајне пријаве, пријаве за привредне 

преступе. 

 

  ВРСТЕ И ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

  

Инспекција ће вршити инспекцијски надзор на државним путевима, у складу са Законом о 

инспекцијском надзору, Законом о општем управном поступку, Законом о путевима,   Закона о 

превозу терета у друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и др. и то: 

1) Редовне инспекцијске надзоре у складу са предметним планом инспекцијског надзора за 2023. 

годину. План је изведен у складу са законском регулативом и у складу са дугогодишњом праксом и 

искуством инспектора за путеве. 

2) Ванредни инспекцијски надзори ће се вршити када је неопходно да се, сагласно делокругу 

инспекције, предузму хитне мере ради спречавања угрожавања живота људи безбедности 

саобраћаја, материјалних добара и употребне вредности државних путева. Предметним планом рада 

инспекције, процењен је очекивани број ванредних инспекцијских надзора, у складу са досадашњом 

праксом и стањем државних путева. Циљ ванредних инспекцијских надзора је налагање 

инспекцијских мера за отклањања недостатака на државним путевима, тако да се смањи висок и 

критичан ниво ризика на државним путевима. Процена степена ризика је усклађена са контролним 

листама инспекције за државне путеве; 

3) Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су предложене 

или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора и то 

посебно налога којима се отклањају недостаци са високим и критичним нивоима ризика, по путеве 

и учеснике у саобраћају. 



4) Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева надзираног 

субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене 

у редовном, ванредном или контролном инспекцијском надзору. 

Инспекцијски надзор одвијаће се у два облика, теренски и канцеларијски. 

 

За израду Плана коришћени су расположиви подаци у овом Органу.     

 
Општи подаци: 

• Број инспектора - На крају 2022. године у саобраћајној инспекцији у радном односу било је 3 (три) 

инспектора и то;  

- 3 (три) инспектора на неодрђено време  

• Прописи по којима поступа саобраћајна инспекција 

• Послови инспектора 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

ЗАКОНИ: 

 

1. Закон о општем управном поступку («Службени гласник РС» бр. 18/2016 и 95/2018) 

2. Закон о инспекцијском надзору («Службени гласник РС» бр. 36/15, 44/18-др.Закон и 95/18), 

3. Закон о прекршајима («Службени гласник РС» бр. 65/13 и 13/16), 

4. Закон о путевима («Сл.гласник РС» бр.41/2018, 95/2018-др. закон), 

5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Службени гласник РС» бр. 68/15 и 

41/2018,44/2018-др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), 

6. Закон о превозу терета у друмском саобраћају («Службени гласник РС» бр. 68/15 и 41/2018). 

 

 

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ: 

 

1.Одлука о некатегорисаним путевима («Сл.лист града Лознице» бр. 06/09), 

2. Одлуке о такси превозу и лимо сервису на територији Града Лозница («Сл.лист грaда Лозница», 

брoj 3/19), 
3.Одлука о о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника 

на територији града Лозницe («Сл.лист града Лознице» бр. 6/09), 

4. Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице («Сл.лист града 

Лознице» бр. 1/15), 

6.Одлука о јавним паркиралиштима («Сл.лист града Лознице» бр.6/09, 3/11, 4/13, 11/13, 2/14, 1/15), 

 

 ПОСЛОВИ САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА 

 

Инспекцијски надзор у области заштите јавних путева, 

Инспекцијски надзор над применом закона о превозу у друмском саобраћају, 

 

АКТИВНОСТИ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

1. Надзор над радом ЈП «Лозница-развој» из Лознице из области управљања јавним путевима: 

-надзор над изградњом јавног пута, 

-надзор над реконструкцијом јавног пута, 

-надзор над одржавањем јавног пута, 

-надзор над заштитом јавног пута. 

 



2. Надзор над применама одредаба чланова Одлука: о некатегорисаним путевима, Одлуке о такси 

превозу и лимо сервису на територији Града, Одлука о о организацији и начину обављања градског 

и приградског линијског превоза путника на територији града Лозницe, Одлука о безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Лознице, Одлука о јавним паркиралиштима, о облику и 

начину остваривања сарадње Одељења комуналне милиције и Одељења за инспекцијске послове и 

ванредне ситуације Градске управе града Лознице. 

  

3. Превентивно деловање инспекције: 

-објављивање важећих прописа, планова, инспекцијског надзора и контролних листа на сајту 

одељења за инспекцијске послове, 

-пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена 

права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом, 

-предузимањем превентивних инспекцијских надзора и других активности усмерених ка 

подстицању и подржавању законитости и спречавању настанка штетних последица, 

-постављањем информација на званичан сајт одељења за инспекцијске послове. 

Превентивним деловањем утиче се на смањење ризика, односно штетних последица и вероватноће 

њеног настанка. 

  

4. Процена ризика у инспекцијском надзору саобраћајне  инспекције: 

4.1. незнатан ризик; обављање превоз путника на градском и приградском линијском превозу 

путника на територији града Лозница,  

4.2. средњи; ауто-такси превоз путника, 

4.3. висок; одржавање јавних путева, 

4.4. критичан; превоз који обављају нерегистровани субјекти.  

 

Процена ризика вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на 

основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора, на основу 

података и информација добијених од других инспекција, других овлашћених органа и организација 

а што је обрађено и представљено у контролним листама. 

 

Процена ризика се врши и у току инспекцијског надзора, што некада доводи до корекције у односу 

на ризик предвиђен контролним листама. 

У циљу што ефикаснијег обављања инспекцијског надзора извршена је територијална 

подела која је садржана  у Распореду инспекцијске контроле по месним заједницама и извршиоцима. 

Распоред инспекцијске контроле доноси се на почетку календарске године. 

 

 

 

 

 

  



                                        План рада за 2023.годину 

 

 

ЈАНУАР: 

 

    Израда годишњег извештаја о раду за претходну годину 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

ФЕБРУАР: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница  (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима 

    Надзор над некатегорисаним путевима и улицама у насељу 

    Ванредне контроле 

 

МАРТ: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

АПРИЛ: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 



МАЈ: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница  (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

ЈУН: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

ЈУЛ: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

АВГУСТ: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 



    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

ОКТОБАР: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

НОВЕМБАР: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

 

ДЕЦЕМБАР: 

 

    Контрола обављања локалног превоза (ванлинијски превоз путника, линијски и 

ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари) 

    Контрола обављања линијског превоза путника на територији града Лозница (градски и 

приградски превоз) 

    Контрола обављања такси превоза 

    Надзор над општинским путевима и улицама у насељу 

    Надзор над некатегорисаним путевима 

    Ванредне контроле 

    Обука, семинари и едукације у вршењу инспекцијског надзора, вршиће се по потреби. 

 

Предлози за унапређења рада : 

 

    Обезбеђивање приступа бази података МУП-а за регистрације возила и података личних 

карти, 

Побољшање техничке опремљености ( набавка новог возила, набавка нових телефона и 

рачунара и остале опреме за рад на терену). 

    Обука, семинари и едукације у вршењу инспекцијског надзора. 



У циљу што ефикаснијег обављања инспекцијског надзора извршена је 

територијална подела која је садржана  у Распореду инспекцијских контрола по месним 

заједницама и извршиоцима. Распоред инспекцијских контрола доноси се на почетку 

календарске године и саставни је део овог Плана. 

РАСПОРЕД  ИНСПЕКЦИЈСКИХ КОНТРОЛА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

ИЗВРШИОЦИМА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНСПЕКЦИЈУ 

 

I ЗОНА 

ФИЛИП КЉАЈИЋ, КЛУПЦИ,  ДОЊИ ДОБРИЋ, ГРНЧАРА, ГОРЊИ ДОБРИЋ, 

ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА, ЧОКЕШИНА, ЛИПНИЦА, КОЗЈАК, РУЊАНИ, ДОЊЕ 

НЕДЕЉИЦЕ, БРЕЗЈАК, СТУПНИЦА, НОВО СЕЛО, ПОМИЈАЧА, КАМЕНИЦА, 

ЛЕШНИЦА, ШУРИЦЕ, СЛАТИНА,  ГОРЊЕ НЕДЕЉИЦЕ, БАШЧЕЛУЦИ.  

II ЗОНА 

ГЕОРГИЈЕ ЈАКШИЋ, ПОДРИЊЕ, БРЊАЦ, БРАДИЋ, МИЛИНА, СТРАЖА, ЈОШЕВА, 

ЦИКОТЕ, КРИВАЈИЦА, РИБАРИЦЕ, ФИЛИПОВИЋИ, СИМИНО БРДО, НОВО 

НАСЕЉЕ, КРАЈИШНИЦИ, ВЕЛИКО СЕЛО, СТЕПА СТЕПАНОВИЋ, ЛИПНИЧКИ ШОР, 

ЈЕЛАВ, ТРШИЋ, ПЛОЧА. 

III ЗОНА 

БАЊА КОВИЉАЧА, ГОРЊА КОВИЉАЧА, ЦРНОГОРА, ТЕКЕРИШ, ГОРЊА СИПУЉА, 

ГОРЊА БАДАЊА, ТРБОСИЉЕ, ДРАГИНАЦ, ЈАРЕБИЦЕ, ДОЊА БАДАЊА,  

ГРАДИЛИШТЕ, КОРЕНИТА, ДОЊА СИПУЉА, ЈУГОВИЋИ, ЦЕНТАР, ВОЋЊАК, 

ПАСКОВАЦ, ЗАЈАЧА И   ГОРЊА БОРИНА, ТРБУШНИЦА И 4. ЈУЛИ. 

I ЗОНА: ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ                   III ЗОНА: СТАНОЈЕ ЋОРАЛИЋ 

II ЗОНА: ДУШАН ИВАНИШЕВИЋ          

     Овај распоред  је на снази од 04.01.2023. године до 31.12.2023. године. Тада ће се 

распоред променити померањем извршилаца и зона унапред (пример:извршилац I Зоне ће 

преузети II Зону; извршилац II Зоне преузеће III Зону итд.). Промена распореда ће се 

вршити сваке године (01.јануара). 

              У случају кадровских промена (одлазака или долазака радника) на пословима 

Саобраћајне инспекције доћи ће до измене Распореда инспекцијских контрола по месним 

заједницама и извршиоцима. 

              Распоред се односи на праћење стања по зонама и извршиоцима и предузимање 

законских норми из надлежности Саобраћајне  инспекције, како у редовним инспекцијским 

надзорима, тако и по захтевима странака. 


