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 ГОДИШЊИ  ПЛАН  ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ РОБЕ 

 

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика.  

План  рада инспекцие за транспорт опасног терета  за 2017 годину израђен је у складу са законском рекулативом из области 
транспорта опасне  робе и датих законских овлашћења инспекцији. 

Овлашћења за инспекцијски надзор дата су у члану 16.  Закона о транспорту опасне  робе  према којој одредби се врши инспекцијски 
надзор над применом  овог закона и прописа донетих на основу овог закона којима се уређује транспорт опасне робе у 
друмском,железничком и унутрашњем водном саобраћају. 

Инспекцијски надзор вршиће се у складу са Законом о транспорту опасне робе, међународним споразумима билатералним 
споразумима и подзаконским актима донетих на основу истих, и то: 



 

Домаће законодоваство: 

1. Закон о транспорту опасне робе ( "Службени гласник РС ", бр. 104/2016) са подзаконским актима; 
- Правилник o условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за лице са 

сертификатом ADN ("Службени гласник РС", бр. 41/2013), 
- Правилник о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје Лиценца 

за стручно оспособљавање кандидата за Саветника, као и о обрасцу Лиценце ("Службени гласник РС", бр. 55/2012), 
- Правилник о садржини сертификата за возача, року важења и условима за продужење важења сертификата за возача и 

вођењу Регистра издатих сертификата за возача ("Службени гласник РС", бр. 36/2013), 
- Правилник о садржини сертификата о одобрењу за возило и условима под којима се издаје, односно враћа сертификат о 

одобрењу за возило ("Службени гласник РС", бр. 36/2013), 
- Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача возила за 

транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита ("Службени гласник РС", бр. 125/14), 
- Правилника о обрасцу сертификата о посебним знањима у области ADN и Регистру издатих сертификата о посебним 

знањима у области ADN (Службени гласник РС“ бр. 36/13,124/14 и 86/15), 
- Правилник о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености запосленог на пословима у транспорту 

опасног терета ("Службени гласник РС", бр. 42/2013),  
- Правилник o обрасцу годишњег извештаја Саветника, обрасцу Сертификата за Саветника, као и о обрасцу потврде о 

завршеном стручном оспособљавању кандидата за Саветника ("Службени гласник РС", бр. 57/2012), 
- Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној 

оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета ("Службени гласник РС",број 57/15), 
- Правилник о условима у погледу стручне оспособљености које мора да испуњава овлашћено стручно лице које испитује 

посуду под притиском или цистерну за транспорт опасног терета, о обрасцу Регистра овлашћених стручних лица и о 
изгледу жига („Службени гласник РС“, број 60/13 и 78/15), 

- Правилник о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за возача 
возила за транспорт опасног терета ("Службени гласник РС"), 

- Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова Лица са 
сертификатом ADN ("Службени гласник РС", бр. 64/2013), 

- Правилник о покретној опреми под притиском ("Службени гласник РС“, број: 30/14), 
- Правилник о мерилима за одређивање броја Саветника које мора имати учесник у транспорту опасног терета у 

железничком саобраћају ("Сл.гласник РС“, бр. 74/14), 
- Правилник о условима које мора да испуњава тело које се именује за оцењивање усаглашености возила за транспорт 

одређеног опасног терета у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 87/14), 



- Правилник о ближим условима за издавање и одузимање именовања за оцењивање усаглашености цистерне за 
транспорт опасног терета и о начину прегледа и обележавања посуда кола цистернe које се користе за транспорт 
опасног терета у железничком саобраћају ("Сл.гласник РС“, бр. 101/14), 

- Правилник о критеријумима по којима се класификују повреде прописа о транспорту опасног терета према категорији 
опасности ("Службени гласник РС", број 108/14), 

- Правилник о начину транспорта опасног терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 125/14), Прилог: 
Контролна листа возача) 

- Правилник о начину транспорта опасног терета у водном саобраћају и обавезе учесника у транспорту опасног терета у 
ванредним догађајима ("Службени гласник РС", број 125/14), Прилог: Визуелно обележавање брода  

- Правилник о местима и ближим условима под којима може да се усидри брод ради отклањања недостатака и 
искључења из саобраћаја ("Службени гласник РС"), 

- Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне („Службени гласник РС” број 75/15), 
- Правилник о условима за издавање одобрења за транспорт опасног терета авио-превознику коме је уверење о 

оспособљености издао надлежни орган друге државе („Службени гласник РС” број 75/15), 
- Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају, као и 

обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима ("Службени 
гласник РС", бр. 81/2015), 

- Правилник о програму оспособљавања и начину провере знања запослених код учесника у транспорту опасног терета у 
железничком саобраћају, као и о начину на који се поступа са документацијом о њиховом оспособљавању ("Службени 
гласник РС", бр. 81/2015), 

- Правилник о садржини интерног плана за хитне интервенције у ранжирним станицама ("Службени гласник РС", бр. 
83/2015), 

- Правилник o садржини програма стручног оспособљавања запослених на пословима у транспорту опасног терета у 
ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 91/15), 

- Правилник о условима за стручну оспособљеност и посебну оспособљеност које треба да испуни кандидат за 
инструктора за транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", број 93/15), 

- Правилник о начину прегледа и обележавања посуде возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском 
саобраћају ("Службени гласник РС", број 95/15), 

- Правилник о ближом условима за издавање и одузимање именовања телу за оцењивање усаглашености цистерне за 
транспорт опасног терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 95/15), 

- Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета ("Службени гласник РС", 
број 12/16), 

- Правилник о условима за издавање и одузимање овлашћења за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно 
посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета ("Службени гласник РС", бр. 47/2016), 
 



2. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15), са подзаконским актима; 
3.  Зaкoн o бeзбeднoсти и интeрoпeрaбилнoсти жeлeзницe (Сл. гласник РС бр. 104/13); 

- Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају, као и 
обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима („Службени 
гласник РСˮ, број 81/15);  

4.  Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14); 
- Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, број 87/15), 

5. Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РСˮ, број 36/09 и 93/12);  
- Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности („Службени гласник РСˮ, број 61/11), 

6. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10 и 14/16);  
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ( „Службени гласник РС“; број 56/2010) 

7. Закон о хемикалијама (Сл. гласник РС бр. 36/09 , 88/10 , 92/11 , 93/12 , 25/15 ); 
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одреðеног производа у складу са 

глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН ( „Службени гласник РС“; број 105/2013) 
-  Правилник о списку класификованих супстанци ( „Службени гласник РС“; број 48/2014) 
-  Правилник о методама испитивања опасних својстава хемикалија ( „Службени гласник РС“; број 117/2013) 
-  Правилник о регистру хемикалија ( „Службени гласник РС“; број 16/2016) 
-  Правилник о садржају безбедносног листа  ( „Службени гласник РС“; број 100/2011); 

8. Закон о техничким захтевима за производе иоцењивање усаглашености („Службени гласник РС“, број:36/2009); 
- Уредбa о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Сл. гласник РС“, бр. 98/09) 
- Уредбa о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл. гласник РС“, бр. 98/09), 
- Уредбa о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и 

садржају знака усаглашености („Сл. гласник РС“, бр. 98/09), 
- Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености ("Сл. 

гласник РС бр. 25/10), 
9. Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010); 
10. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16); 
11. Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/2010, 99/2014) 
12. Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/2013 i 13/2016); 
13. Закон о привредним преступима („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени 

лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 101/2005 – други 
закон);  

14. Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013 i 108/2014); 

15. Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014); 



Међународни признати споразуми: 

1. ADR 2015 - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Европског споразума о 
међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2015” ("Службени гласник РС - Међународни 
уговори", број 22/2015); 

2. RID 2015 - КОНВЕНЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРЕВОЗИМА (COTIF) ДОДАТАК Ц – 
ПРАВИЛНИК О МЕЂУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРEВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ (RID) ("Службени гласник 
РС - Међународни уговори", број 17/ 2015) 

3. ADN 2015 - ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним 
путевима ("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7/ 2015); 
 

Годишњи план инспекцијског надзора спроводиће се кроз оперативне планове инспекцијског надзора према различитим областима и 
садржини: 

1.  учесталост вршења инспекцијског надзора врши се на бази приоритета и степена ризика по видовима саобраћаја; 
2. преглед надзираних делатности или активности које ће се надзирати, 
3. територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор; 
4. процењени ризик за надзиране субјекте односно делатности и активности које ће се контролисати; 
5. период у коме ће се вршити инспекцијски надзор биће обухваћен кварталним приказом; 
6. информације о врстама инспекцијског надзора који ће се вршити ( редовни, ванредни, допунски и саветодавне посете); 
7. податке о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског надзора; 
8. планиране мере и активности превентивног деловања инспекције и планиране мере и активности за спречавање обављања 

делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката (саветодавна улога); 
9. редовне контроле пратиће и обим ванредних инспекцијских надзора; 
10. остале елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
АКТИВНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ У КОНТРОЛИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА  ПО КВАРТАЛИМА 

 

КВАРТАЛ I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД НЕРЕГИСТРОВАНИМ СУБЈЕКТИМА КОНТРОЛОМ ПОТРЕБНИХ  ЛИЦЕНЦИ И ДОЗВОЛА 
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ВОДЕЋИ РАЧУНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ РАВНОМЕРНОСТИ ПО ОКРУЗИМА  
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ 
САОБРАЋАЈУ  
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ У ПОГЛЕДУ АМБАЛАЖЕ, ПОСУДЕ ПОД 
ПРИТИСКОМ ИЛИ ЦИСТЕРНЕ – ПОКРЕТНА ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ У ПОГЛЕДУ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ 
ОПАСНОГ ТЕРЕТ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР УСЛОВА У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ПОГЛЕДУ ПЛАНОВА БЕЗБЕДНОСТИ  И ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ПОГЛЕДУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ 
ОПАСНОГ ТЕРЕТА И ОБАВЕШТАВАЊА О ТРАНСПОРТУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПОСЕБНИХ ОБАВЕЗА  ПОЈЕДИНИХ УЧЕСНИКА  У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У 
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОР КОНТРОЛОМ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА НА  ПУТУ 
 КОНТРОЛНИ  И ДОПУНСКИ  ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА ГРАЂАНА, ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
ПРЕВЕТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКТОРА ПРУЖАЊЕМ СТРУЧНЕ И САВЕТОДАВНЕ ПОДРШКЕ НАДЗИРАНОМ 
СУБЈЕКТУ НА ЛИЦУ МЕСТА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ СА ДРУГИМ ИНСПЕКЦИЈАМА И ОРГАНИМА( ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ,ТРЖИШНА 
ИНСПЕКЦИЈА) 
 
 
 



 
 
 

АКТИВНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ У КОНТРОЛИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ  САОБРАЋАЈА  ПО КВАРТАЛИМА 
 
 

КВАРТАЛ I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД НЕРЕГИСТРОВАНИМ СУБЈЕКТИМА КОНТРОЛОМ ПОТРЕБНИХ  ЛИЦЕНЦИ И ДОЗВОЛА 
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ВОДЕЋИ РАЧУНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ РАВНОМЕРНОСТИ  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 
САОБРАЋАЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ У ПОГЛЕДУ АМБАЛАЖЕ,  ПОСУДЕ 
КОЛА ПОД ПРИТИСКОМ ИЛИ КОЛА ЦИСТЕРНЕ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР УСЛОВА У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА  У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА  У ПОГЛЕДУ ПЛАНОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ПОГЛЕДУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ 
ОПАСНОГ ТЕРЕТА И ОБАВЕШТАВАЊА О ТРАНСПОРТУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОР ПОСЕБНИХ  ОБАВЕЗА  ПОЈЕДИНИХ УЧЕСНИКА  У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У 
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ  
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР КОНТРОЛОМ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ  КОЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ 
ТЕРЕТА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ СА ДРУГИМ ИНСПЕКЦИЈАМА И ОРГАНИМА  ( ИНСПЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ 
САОБРАЋАЈА) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

АКТИВНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ У КОНТРОЛИ ВОДНОГ  САОБРАЋАЈА  ПО КВАРТАЛИМА 

 

КВАРТАЛ I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД НЕРЕГИСТРОВАНИМ СУБЈЕКТИМА КОНТРОЛОМ ПОТРЕБНИХ  ЛИЦЕНЦИ И ДОЗВОЛА НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ВОДЕЋИ РАЧУНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ РАВНОМЕРНОСТИ ПО ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ У ПОГЛЕДУ АМБАЛАЖЕ, ПОСУДЕ ПОД 
ПРИТИСКОМ ИЛИ ЦИСТЕ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У  ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ  У ПОГЛЕДУ БРОДА  ЗА ТРАНСПОРТ 
ОПАСНОГ ТЕРЕТА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА  У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА  У ПОГЛЕДУ ПЛАНОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ПОГЛЕДУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ 
ОПАСНОГ ТЕРЕТА И ОБАВЕШТАВАЊА О ТРАНСПОРТУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПОСЕБНИХ ОБАВЕЗА ПОЈЕДИНИХ УЧЕСНИКА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ВОДНОМ 
САОБРАЋАЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОР КОНТРОЛОМ  БРОДОВА ЗА СУВИ ТЕРЕТ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОР КОНТРОЛОМ ТАНКЕРА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ СА ДРУГИМ ИНСПЕКЦИЈАМА И ОРГАНИМА ( ИНСПЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  ПЛОВИДБЕ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

АКТИВНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗА СВЕ ВИДОВЕ  САОБРАЋАЈА  ПО КВАРТАЛИМА 

 

КВАРТАЛ I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV 
КОНТРОЛНИ  И ДОПУНСКИ  ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОРИ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА ГРАЂАНА, ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
ПРЕВЕТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКТОРА ПРУЖАЊЕМ СТРУЧНЕ И САВЕТОДАВНЕ ПОДРШКЕ НАДЗИРАНОМ 
СУБЈЕКТУ НА ЛИЦУ МЕСТА 
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП, ПРЕКРШАЈНИМ И КРИВИЧНИМ 
ПРИЈАВАМА 
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОДЛУКАМА НАДЛЕЖНИХ СУДСКИХ  ОРГАНА 
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПОЈАВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ И ПРЕДУЗИМАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 
ОДГОВАРАЈУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА 
УЧЕСТВОВАЊЕ ИНСПЕКТОРА У ЕДУКАЦИЈАМА(ОБУКЕ, СЕМИНАРИ...) 
ПРИПРЕМА И ИЗРАДА НЕДЕЉНОГ, МЕСЕЧНОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОГ: ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКИХ И КООРДИНИСАНИХ АКЦИЈА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА  ТРАНСПОТ ОПАСНОГ 
ТЕРЕТА СА ДРУГИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ОРГАНИМА У 2017.ГОДИНИ 
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граници и у 
царинским 

складиштима 
 

Царински 
органи – 
Управа 
царина 

            

 
Контрола 

транспорта 
опасног отпада 

 

Инспекција 
за заштиту 
животне 
средине 

            



 
 
 
 
 

Предмет 
заједничке 
инспекције 

 
Учесници 

 
Ј 
А
Н 

 
Ф
Е
Б 

 
М
А
Р 

 
А
П
Р 

 
М
А
Ј 

 
Ј
У
Н 

 
Ј
У
Л 

 
А
В
Г 

 
С
Е
П 

 
О
К
Т 

 
Н
О
В 

 
Д
Е
Ц 

 
Контрола 

транспорта 
опасног терета у 

железничком 
саобраћају 

 

Инспекција 
за послове 
железнице  

            

 
Контрола 

транспорта  
опасног терета у 

водном 
саобраћају 

Инспекција 
за послове 

безбедности 
пловидбе 

            

Контрола 
међународних и 
домаћих возила 

на путу 

Управе 
саобраћајне 

полиције 

            

Контрола 
међународног 

транспорта 
опасног терета 

Инспекције 
из држава у 
окружењу 

            

 
 
 



 
 
 
 
 
Предлози за ефикасније остваривање  планирананог квантитета  и квалитета  инспекцијског надзора : 
 
 

1. Обезбедити довољан број инспектора за све видове саобраћаја повећањем броја инспектора да би могли квалитетно и 
ефикасно обављати контролу транспорта опасне робе, а по узору на земље у окружењу, ( сада раде на територији 
Републике Србије два инспектора који покривају  три вида саобраћаја- друмски, железнички и водни), како би могли 
удовољити основним захтевима контроле предвиђеним Међународни признатим споразумима у друмском саобраћају- 
ADR, железничком - RID и унутрашњим пловним путевима -  ADN, чији смо потписници и који чине саставни део нашег 
законодавства у овој области према члану 2. став 2.  Закона о транспорту опасне робе ( "Службени гласник РС ", бр. 
88/2010) и захтевима по Директивама  Европске уније у овој области  односно Директиви Савета 1995/50/ЕК од 6. октобра 
1995 о јединственим процедурама за проверу превоза опасних материја у друмском саобраћају  ( Службени лист Л 249, 
17/10/1995 П. 0035 – 0040) (Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995  on uniform procedures for checks on the transport of 
dangerous goods by road(Official Journal L 249 , 17/10/1995 P. 0035 – 0040 ) и Commission Directive 2004/112/EC of 13 
December 2004 adapting to technical progress Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of 
dangerous goods by roadText with EEA relevance и  пренесених у наше законодавство кроз подзаконски  пропис – Правилник 
о начину транспорта опасног терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 125/14). 
- за водни  собраћај обезбедити регионалне инспекторе  на уласку у земљу у лукама Велико Градиште и Бездан 

контролу бродова за транспорт опасног опасног терета, 
- за железнички саобраћај обезбедити регионалне инспекторе на граничним железничким станицама контролу 

железничких кола којима се транспортују опасни терети, 
- за друмски саобраћај обезбедити регионалне инспекторе за контролу друмског саобраћаја на путевима. 

2. За друмски саобраћај обезбедити  пренаменом паркиралишна места  на постојећим путевима,  планирати и изградити  
приликом градње нових путева  посебна наменска паркиралишна места само за возила која транспортују опасне материје, 
по узору на земње чланице ЕУ,  и која се могу користити за контролу транспорта опасног терета, а  на којима би се вршила 
контрола опасног терета са што мање ометања саобраћаја и скраћивања времена контроле и истовремено могла вршити 
контрола безбедности саобраћаја од стране МУП-а  односно саобраћајне полиције и осталих инспекцијских служби. 



3. Обезбедити средства за учешће инспектора на међународним конгресима и демонстрацијама и тренинзима у области 
транспорта опасног терета, ради приближавања и усвајања постигнутих стандарда земаља потписница ADR/RID/ADN. 

4.  Обезбедити стручно оспособљавање инспектора и потребна средства за полагање испита за Саветника за безбедност у 
транспорту опасног терета по видовима саобраћаја , који је услов заобаваљање послова инспекора за транспорт опасног 
терета  и стручно усавршавање инспектора кроз учествовање у међународој сарадњи инспекција у овој области на нивоу ЕУ 
земања које су и потписнице односно земље уговорнице поменутих међународних споразума из ове области. 

    
5. Обезбедити  се инспектори за транспорт опасног терета технички опреме да сваки инспектор има на располагању 

аутомобил због сталне мобилности током 24 сата, лап-топовима и мобилним штампачима и бежичним интернетом  и 
службеним оделом  препознатљивим при вршењу инспекцијских контрола. 

 
6. Обезбедити, кроз вредновање радних места у новом платном систему и одређивање коефицијената и платних разреда, бољи 

материјални положај инспектора имајући у виду захтевану стручну спрему, радно искуство које се тражи и захтевана 
додатна знања, сертифукате и испите које инспектор за транспорт опасног терета мора поседовати да би обављао послове 
инспекцијскиих, надзорних, и контролних послови, нормативних послова, управно-правних послова, студијско-
аналитичких послова и  оперативно-стручни послови, акоје све мора обављати у свом раду инспектор. 

 
 
 
 

                                                                                                                                     
 


