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КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ 

  

 

Општи подаци: 

Број инспектора : 1 

 

Прописи по којима поступа : 

- Закон о инспекцијском надзору (,, Сл. Гласник РС“ бр. 36/2015) 

- Закон о општем управном поступку  (,, Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016) 

- Закон о прекршајима (,, Сл. Гласник РС“ бр. 65/13, 13/2016) 

- Закон о превозу путника у друмском саобраћају (,, Сл. Гласник РС“ бр. 68/15) 

- Закон о превозу терета у друмском саобраћају (,, Сл. Гласник РС“ бр. 68/15) 

- Кривични законик (,, Сл. Гласник РС“ бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 

121/2012, 104/2013, 108/2014) 

- Одлука о такси превозу ( ,,Службени лист Града Суботице“ бр. 38/2015) 

- Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Суботице 

( ,,Службени лист Града Суботице“ бр. 12/2015) 

- Одлука о доношењу Плана размештаја локација такси стајалишта на територији Града 

Суботице ( ,,Службени лист Града Суботице“ бр. 47/2015) 

- Одлука о пешачким зонама и вођењу теретног саобраћаја кроз насељена места на територији 

Града Суботице ( ,,Службени лист Града Суботице“ бр. 13/2017) 

- Одлука о комуналном реду ( ,,Службени лист Града Суботице“ бр. 27/17-пречишћен текст) 

 

СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: 

1.  Контролу превозника и лица која обављају превоз, врши инспектор на терену уз асистенцију 

саобраћајне или комуналне полиције, заустављањем возила или на терминалима где су већ 

заустављена возила. Предмет ових контрола ће бити субјекти који су регистровани за обављање 

јавног превоза путника и терета, субјекти који су регистровани за превоз за сопствене потребе и 

нерегистровани субјекти. 

2.  Контроле такси превоза обухватаће проверу регистрације такси радње, проверу поседовања 

решења о одобрењу обављања такси превоза на територији Града Суботице, поседовање такси 

дозвола и важења истих, контроле овере таксиметра и провера тарифе и укључења таксиметра. 

3.  Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, инспектор је дужан да се придржава 

релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа. 

 

 МЕСЕЧНИ ПЛАН: 

 

ЈАНУАР: 

 

- Израда годишњег извештаја о раду инспектора за претходну годину 

- Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странака и представки МУП-а 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза на територији Града Суботице 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката који обављају превоз путника и терета 

на територији Града Суботице 

- Издавање уверења и потврда, као и преглед возила по захтевима странака, ради увођења или 

одјављивања возила за потребе такси превоза 

- Архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја 

 



 

ФЕБРУАР, МАРТ 

 

 

- Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странака и представки МУП-а 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза на територији Града Суботице 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката који обављају превоз путника и терета 

на територији Града Суботице 

- Издавање уверења и потврда, као и преглед возила по захтевима странака, ради увођења или 

одјављивања возила за потребе такси превоза 

- Архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја 

 

АПРИЛ 

 

 

- Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странака и представки МУП-а 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза на територији Града Суботице 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката који обављају превоз путника и терета 

на територији Града Суботице 

- Издавање уверења и потврда, као и преглед возила по захтевима странака, ради увођења или 

одјављивања возила за потребе такси превоза 

- Архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја 

 

МАЈ 

 

 

- Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странака и представки МУП-а 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза на територији Града Суботице 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката који обављају превоз путника и терета 

на територији Града Суботице 

- Издавање уверења и потврда, као и преглед возила по захтевима странака, ради увођења или 

одјављивања возила за потребе такси превоза 

- Архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја 

 

ЈУН, ЈУЛ, АВГУСТ 

 

 

- Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странака и представки МУП-а 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза на територији Града Суботице 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката који обављају превоз путника и терета 

на територији Града Суботице 

- Издавање уверења и потврда, као и преглед возила по захтевима странака, ради увођења или 

одјављивања возила за потребе такси превоза 

- Архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја 

 



СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР 

 

 

- Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странака и представки МУП-а 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза на територији Града Суботице 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката који обављају превоз путника и терета 

на територији Града Суботице 

- Издавање уверења и потврда, као и преглед возила по захтевима странака, ради увођења или 

одјављивања возила за потребе такси превоза 

- Архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја 

 

НОВЕМБАР 

 

 

- Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странака и представки МУП-а 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза на територији Града Суботице 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката који обављају превоз путника и терета 

на територији Града Суботице 

- Издавање уверења и потврда, као и преглед возила по захтевима странака, ради увођења или 

одјављивања возила за потребе такси превоза 

- Архивирање предмета 

- Израда месечног извештаја 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

- Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странака и представки МУП-а 

- Редовни инспекцијски надзор такси превоза на територији Града Суботице 

- Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката који обављају превоз путника и терета 

на територији Града Суботице 

- Издавање уверења и потврда, као и преглед возила по захтевима странака, ради увођења или 

одјављивања возила за потребе такси превоза 

- Архивирање предмета 

- Израда месечног и годишњег извештаја 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА: 

       Комунални инспектор за саобраћај ће извршити процену ризика коришћењем контролних 

листа за процену ризика. 

 

 

 

 

 

 

 

 


