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У саставу Одељења за грађевинске и комуналне послове – Одсек за 

инспекцијске послове, Саобраћајна инспекција врши послове инспекцијског надзора 
над применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник 
РС", број 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и прописа 
донетих на основу овог закона у обављању такси превоза, лимо сервиса, домаћег 
превоза који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за 
сопствене потребе, као и локалног превоза који се обавља као ванлинијски превоз, 
посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе, надзор над применом Закона 
о превозу терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 
41/2018) и прописа донетих на основу овог закона у обављању превоза терета у 
друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који 
се обавља на територији општине, као и надзор над спровођењем Закона о путевима 
("Службени гласник РС", број 41/2018 и 95/2018 – др. закон) и других прописа који се 
односе на одржавање, заштиту, изградњу и реконструкцију путева, Одлуке о улицама, 
општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Сента ("Службени 
лист општине Сента", број 2/2007, 7/2008, 7/2010 – др. одлука, 3/2011, 6/2015, 
3/2017 и 22/2019) и Одлуке о технуичком регулисању саобраћаја на територији 
општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 7/2017). 

Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обављаја један 
инспектор, дипломирани инжeњер саобраћаја, који има 20 године радног стажа у 
струци и има положен стручни испит за рад у државним органима и испуњава услове 
за обављање послова инспекцијског надзора. Поред наведених кадровских ресурса, 
ова инспекција од материјалних ресурса користи канцеларију, рачунар, фотоапарат и 
службено возило. 

У оквиру превентивног деловања извршени су саветодавни активнисти. По 
питању обавештавања јавности и пружања стручне и саветодавне подршке 
надзираним субјектима, саобраћајна инспекција је обавештавала надзиране и будуће 
субјекте о новинама о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају. Превентивно деловање и обавештавање јавности, једно од средстава 
остварења циља инспекцијског надзора, представља и превентивно деловање што 
подразумева тачно и правовремено информисање грађана, објављивање важећих 
прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са 
препорукама и слично, а чиме се подстиче правилност, исправност, уредност, 
безбедност и редовност у испуњавању обавеза, саобраћајна инспекција је у току 2017. 
године на порталу Општине Сента – званична интернет презентација www.zenta-
senta.co.rs објавила контролне листе и прописе по којима поступа. 

http://www.zenta-senta.co.rs/
http://www.zenta-senta.co.rs/


Саобраћајни инспектор је задужен да врши надзор на територији општине 
Сента, који обавља и на терену и у канцеларији. Пријем странака обавља се у 
канцеларији инспектора сваког радног дана од 7 до 15 часова. 

У складу са Законом о инспекцијском надзору један од приоритетних 
инспекцијских задатака у извештајној години био је спречавање нерегистрованих 
субјеката у обављању делатности. 

Саобраћајни инспектор је у току 2020. године учествовао и у раду комисија 
образованих решењем Општинског већа и то: 

1. Комисије за проверу знања кандидата за такси возача о познавању општине 
Сента и прописа који регулишу такси превоз, где je организовано 1 испит за лице која 
ће обављати такси превоз, сачињен је записник о полагању и исти достављен 
надлежном одељењу Општинске управе општине Сента, и 

2. Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Сента где је у току 2020. године учествовао у раду свих седница 
Савета. Саобраћајни инспектор као председник овог тела и као координатор за 
сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја учествовао у праћењу реализације 
Програма трошења средстава од саобраћајних прекршаја за 2020. годину и у изради 
Програма трошења средстава за 2021. годину, као и у припреми документације за 
спровођење јавних набавки за реализацију Програма. 

У 2020. години обрађено је 16 предмета, осам је пренета у наредну годину. 

Сачињен је 13 записника о инспекцијском надзору. 

Започето је 9 прекршајних поступака, и укупно издато је 9 прекршајних налога. 

Покренут је један прекршајни поступак код Прекршајног суда у Сенти. 

Из саобраћаја је искључено једно путничко возило и одузета су регистарске 
таблице и саобраћајна дозвола на временски период од десет дана. 

У току 2020. године није била изјављена ниједна жалба на решења која је 
издала саобраћајна инспекција. 

Сачињен је Годишњи план инспекцијског надзора. 

У извештајном периоду саобраћајна инспекција је иницирала израду нову 
Одлуку о улицама, општинским и некатегорисаним путевима, пошто је донет нови 
Закон о путевима. 

Показатељи делотворности 

1. Превентивно деловање и обавештавање јавности 

На званичној интернет презентацији објављене су контролне листе, прописи 
по којима поступа, бројеве телефона преко којих се могу добити одговори на разна 
питања, предложити решења, идеје или ставити примедбе. 

Саобраћајна инспекција је у поступку надзора над одржавањем и заштитом 
улица, општинских и некатегорисаних путева, редовном контролом допринела да се у 
највећој мери коловози санирају. Саобраћајни инспектор континуирано је пружао 



стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и 
заинтересованим лицима и надзираним субјектима давали стручна објашњења, 
укључујући обавештавање субјеката инспекцијског надзора у вези са обавезама из 
прописа и указивали субјекту на могуће забрањене, односно штетне последице 
његовог понашања. 

2. Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које се мерe 
контролним листама 

У поступку контроле утврђено је да ниво усклађености поступања са 
прописима је задовољавајућа. Највећа одступања су код заштите улица и општинских 
путева. Недостатак се огледа у поступањима код раскопавања јавних саобраћајних 
површина која се односе на враћања истих у првобитно стање, као и привремене 
промене режима саобраћаја приликом извођења радова због одступања од пројеката 
који нису у складу са применом на терену. Овакво стање биће предмет појачаног 
превентивног и редовног инспекцијског надзора у следећој години како би се 
заштитила јавна добра и повећала безбедност грађана. 

3. Придржавање рокова за поступање 

Законом о инспекцијском надзору прописана је хитност у поступању у случају 
да се процени и утврди висок или критичан ризик, односно када то захтевају разлози 
спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, 
имовину веће вредности, животну средину. По пријему телефонских пријава, пријава 
које стижу електронском поштом или оних заведених на писарници овог органа, 
саобраћајни инспектор је излазио на терен како би на основу процене степена ризика 
одлучивао о покретању инспекцијског надзора и предузимању мера из своје 
надлежности. Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским 
роковима, али ће се радити на томе да они буду још краћи. 

4. Притужбе на рад инспекције 

У току 2020. године није била притужба на рад саобраћајног инспектора. 

5. Информациони систем 

Саобраћајни инспектор у свом раду за потребе инспекцијског надзора користио 
је информационе податке АПР, РГЗ, добија податке од Министарство финансије – 
Пореско управа – Одсек за пореско рачуноводство Кикинда, Прекршајног суда у 
Сенти, Основног суда у Сенти, МУП РС и користи их у складу са одредбама Закона о 
заштити података о личности. 

 

 

Саобраћајни инспектор 

Копас Атила, дипл.инж.саобраћаја 


