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На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору, Одсек саобраћајне инспекције
за друмски саобраћај, Секретаријата за инспекцијске послове, Градске Управе Града
Ниша, доноси
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Надлежност одсека саобраћајне инспекције
Одсек саобраћајне инспекције обавља послове инспекцијског надзора у контроли
примене закона у области саобраћајне инспекције са циљем да се превентивним
деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања
надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице. У циљу обезбеђења

поштовања закона, саобраћајна инспекција налаже мере прописане законом и иницира
покретање поступка пред другим надлежним органима.
У вршењу инспекцијског надзора и контроле саобраћајна инспекција примењује:
1. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“, бр.68/2015, 41/2018.
и 83/2018, 31/2019.);
2. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“, бр.68/15, 41/2018.);
3. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл. РС“, бр.36/15, 95/2018.);
4.Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (''Сл.лист Града Ниша“, бр.1/2016, 18/2017);
5.Одлука о такси превозу путника на територији Града Ниша(''Сл.лист Града
Ниша“, бр.105/2015. и 138/2018.).
Сабраћајна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над обављањем
градског и приградског превоза путника у локалном превозу и то: градски и приградски
линијски, посебан линијски, ванлинијски и такси превоз путника, јавни превоз терета,
превоз за сопствене потребе лица и терета.
На месечном нивоу одсек саобраћајне инспекције сачињава месечни извештај о
раду, на основу појединачних извештаја сваког инспектора. Након достављања извештаја
врши се анализа предмета сваког инспектора у циљу утврђивања законитости и
благовремености поступања.
Извршиоци и организација
Укупан број запослених у одсеку саобраћајне инспекције је четири саобраћајна
инспектора, један извршилац на радном месту евиденције и извршења, и шеф одсека.
Организација је таква да рад сваког инспектора обухвата све области које су предмет
надзора. Одсек располаже једним службеним возилом и рачунарима за сваког запосленог.
У току целог радног времена и суботом, а по наређењу секретара и у поподневним
часовима и у време празника, саобраћајни

инспектори поступају у складу са својим

овлашћењима. Пријем странака се обавља свакодневно, а пријаве грађана се примају
усменим

и писаним путем, телефоном или у електронском облику. Саобраћајна

инспекција је сачинила контролне листе које су усвојене од стране Координационе
комисије. Сачињен је и годишњи план рада саобраћајне инспекције за 2020. годину који је
такође усвојила Координациона комисија.
Општи показатељи
У току 2019. године отворено је укупно 701 предмета, од чега 608 по захтеву
странке и 93 по службеној дужности. Сви предмети су решени у законском року.
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Највећи број предмета се односио на такси превоз где инспектор, осим контроле
обављања такси превоза, доноси и решење о испуњености услова возила за такси превоз на
територији Града Ниша.
Нелегални превоз је представљао највећи ризик, затим такси превоз путника,
ванлинијски превоз путника и јавни превоз ствари. Јавни градски и приградски превоз
путника представља средњи ризик, док је превоз за сопствене потребе лица и терета
процењен као низак ризик. Због одређених неправилности саобраћајна инспекција је
искључила 6 возила из саобраћаја.
Благовремено је поступано по свим захтевима за доставу информација од јавног
значаја.
Од стране надзираних субјеката изјављена је једна жалба на првостепено решење
донето од стране саобраћајног инспектора. Такође, није било ни једне притужбе на рад
инспектора по неком предмету.
Показатељи делотворности
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности

Као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и
превентивно деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана,
пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и
правним лицима, објављивање важних прописа, давање предлога, покретање иницијатива,
упућивање дописа са препорукама и слично, чиме се подстиче правилност, исправност,
уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза. На званичном сајту се објављују
контролне листе, прописи по којима поступа инспекција, годишњи план, годишњи
извештај о раду и др.
Саобраћајни инспектори континуирано пружају стручну помоћ у вршењу
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заинтересованим лицима и надзираним субјектима у смислу давања стручних објашњења,
упознавања са обавезама из прописа и указивања надзираним субјектима на могуће
забрањене, односно штетне последице њиховог незаконитог рада.
2. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом
У поступку редовног инспекцијског надзора, инспектор поступајући у границама
предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере
и друге радње које су садржане у контролној листи. Уколико се у току вршења
инспекцијског надзора процени да постоји ризик ван контролне листе који је висок или
критичан, инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор. У поступку контроле
утврђено је да је ниво усклађености поступања надзираних субјеката са прописима, који се
утврђује путем контролних листи, на задовољавајућем нивоу.
3. Координација инспекцијског надзора
Саобраћајна инспекција је редовно организовала акције контроле превоза на
територији Града Ниша у сарадњи са републичком саобраћајном инспекцијом,
инспекцијом рада, комуналном милицијом и другим инспекцијама по потреби. Овакве
акције су дале добре резултате и та пракса ће се наставити кроз заједничке акције и
размену информација и међусобно обавештавање.

4. Придржавање рокова за поступање
Саобраћајна инспекција се придржава рокова за поступање по предметима у складу
са Законом о општем управном постипку и другим прописима.
5. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
У току 2018. године је почела примена измене Закона о превозу путника у
друмском саобраћају. У складу са тим је саобраћајна инспекција покренула иницијативе за
усклађивање градских Одлука са поменутим законима. Саобраћајна инспекција је узела
учешће у изради наведених аката и своје предлоге и мишљења доставила надлежним
службама и комисијама.
Уочени проблеми и предлози за њихово превазилажење
Након промене свих закона који регулишу област друмског саобраћаја нису донети
предвиђени пратећи правилници који ближе дефинишу одређене поступке, што отежава
примену наведених закона.
Потребно је у наредном периоду радити на унапређењу рада саобраћајне
инспекције кроз спровођење следећих мера: рад на сузбијању нелегалног превоза и
посебне мере према нерегистрованим субјектима, превентивно деловање, израда месечних
и шестомесечних извештаја о раду и њихова анализа, координација и размена података са
другим инспекцијама из делокруга радa.
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