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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 терета у друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају и других прописа донетих на основу ових закона у обављању локалног превоза 
и то: ванлинијског превоза путника и ствари, посебан линијски превоз, превоз за сопствене 
потребе и такси превоз, као и надзор над спровођењем Закона о јавним путевима и других 
прописа који се односе на одржавање, заштиту, изградњу и реконструкцију путева, Одлуке 
о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Сента, 
Одлуке о технуичком регулисању саобраћаја на територији општине Сента. 

Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обављаја један инспектор, 
дипломирани инжeњер саобраћаја, који има 18 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. 

Што се тиче обуке и стручног усавршавања инспектора, саобраћајни инспектор је 
присуствовао стручним семинарима о улози локалне заједнице у безбедности саобраћаја, 
учествовао на презентацијама нових Закона о јавним путевима и Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима и присуствовао састанку општинских инспекција за друмски 
саобраћај у организацији покрајинске инспекције. 

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 које нови Закон о превозу путника у друмском саобраћају, као и Закон 
о превозу терета у друмском саобраћају. 

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

У 2017. години обрађено је 47 предмета, четрнаест су пренета у наредну годину. 

Поступано је по 20 представки правних лица и предузетника, у вези провере 
испуњености услова за такси возило. 

Сачињен је 4 записника о инспекцијском надзору. 

Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и издат је 18 прекршајних 
налога. Сходно Закону о прекршајима 2 лица је поднео захтев за судско одлучивање о 
прекршајном налогу. 

У току 2017. године није била изјављена ни једна жалба на решења која је издала 
саобраћајна инспекција, па није било ни другостепених поступака. 



У извештајном периоду саобраћајна инспекција је иницирала израду нове Одлуке о 
техничком регулисању саобраћаја на територији општине Сента и Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији 
општине Сента. 

 

Саобраћајна инспекција 


