
Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2019 годину 
 
 

На основу члана 44 Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник 

РС“,бр.36/2015,44/18 др.закон и 95/18) саобраћајни инспектор је радио на основу 

годишњег плана инспекцијског надзора. 

 У извештајном периоду Саобраћајни инспектор је, сходно правима и дужностима 

из члана 108. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018-др.закон 

) и Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Трговиште 

(„Сл.гласник Пчињског округа“ бр. 28/2008), вршио контролу радова на изградњи, 

реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева, правилног 

одржавања општинског и некатегорисаног пута, у складу са техничким и другим 

прописима и условима којима се осигурава несметано и безбедно одвијање саобраћаја, да 

ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите општинског пута, примене 

техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и употребе 

материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању општинског и некатегорисаног 

пута, услова одвијања саобраћаја и да ли се ванредни превоз врши у складу са издатом 

дозволом и на прописан начин. У области превоза путника и робе, а сходно члану 146. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015, 

41/2018, 44/2018-други закон и 83/2018, 31/2019), Одлука о обављању јавног превоза на 

територији општине Трговиште (Сл.гласник Пчињског округа“ бр.9/05) и Одлуке о такси 

превозу путника на територији општине Трговиште („Сл.гласник    Пчињског округа“ бр. 

/17), вршио надзор и контролу који се односи на домаћи линијски и ванлинијски превоз 

путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе путника и 

ствари, ауто-такси превоз. 

 Саобраћајни инспектор је, на основу утврђених овлашћења код правних и 

физичких лица, у извештајном периоду донео 12 решења. 

На основу Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“, број 

113/15, 48/16-др правилник, 88/16-др правилник, 49/17-др правилник,104/17-др правилник, 

36/18-др правилник, 59/18-др правилник, 88/18-др правилник и 34/19-др правилник) и 

Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/2018- др. закон) које спада 

у реферат саобраћајног инспектора донето је 292 решења која су испуњавала услов за 

умањење електричне енергије. 

Сви захтеви упућени писменим, усменим или путем телефонских позива, од стране 

правних и физичких лица, решени су правовремено у складу са прописима за поједине 

области.                                                                                      

                                                                                                       Саобраћајни инспектор 

________________________ 

Данијел Цветковић 

 



 
 

 

  
 


