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(На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима
„Сл.гласник РС“,бр, 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14, Закона о превозу у
друмском саобраћају „Сл.гласник РС“бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06 и 31/11, Закона о јавним путевима „Сл.гласник РС“,бр. 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА („Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14)
-РАД НА СПЕЦИЈАЛНОМ ВОЗИЛУ „ПАУКУ“-

ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ

Број
повреда

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ И БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ САОБРАЋАЈ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА

8.
Чл. 56. Одлуке

1. Инспектор је усмено налажио власнику возилу, кориснику возила који је присутан да одмах
уклони возило, под претњом принудног извршења, када је исти зауставио или паркирао возило
на место које омета друге учеснике у саобраћају и представља сметњу за безбедно ометање
саобраћаја

◘ да ◘ не

2. Ако власник, корисник возила не поступи по усменом налогу инспектора, инспектор ће издати
прекршајни налог
◘ да ◘ не
8.1.

3. Ако власник,корисник возила није присутан на месту извршења прекршаја, инспектор доноси
решење без саслушања странке у писаној форми којим се налаже уклањање возила у року који ◘ да ◘ не
не може бити краћи од 3 минута
4. Примерак решења о уклањању возила инспектор је поставио на видном месту на возилу уз
назначење: дана, часа, минута када је постављено и тиме се сматра да је достава извршена

◘ да ◘ не

5. Када је инспектор путем видео надзора, видео записа утврдио да је возило паркирано
супротно одредбама ове Одлуке је донео решење којим налаже предузећу да уклони исто

◘ да ◘ не

6. Решење којим се налаже уклањање возила достављено је електронским путем предузећу,

◘ да ◘ не

7. Инспектор је поставио обавештење о донетом решењу на видном месту возила којим се
власник, корисник возила обавештава да ће возило бити уклоњено

◘ да ◘ не

Чл. 57. Одлуке
8.2.

1. Да ли је власник,корисник возила дошао на место извршења прекршаја пре почетка
уклањања возила, и сам извршио уклањање возила
2. Инспектор је издао прекршајни налог јер возач, корисник возила није извршио
уклањање возила

◘ да ◘ не

◘ да ◘ не

Чл.58. Одлуке

.3.

1. Ако власник, корисник возила није уклонио возило у року наложеним решењем,инспектор је
донео закључак о дозволи извршења решења, којим је утврдио да је решење постало извршно
и којим је наложио предузећу да без одлагања изврши уклањање паркираног возила, и
премести на одговарајући простор за смештај и чување возила

◘ да ◘ не

Да ли је инспектор непрописно паркирано возило фотографисао у моменту :
1. Када је возило непрописно паркирано

◘ да ◘ не
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2. Када је решење о уклањању возила постављено на возилу

◘ да ◘ не

3. Када је започето уклањање возила

◘ да ◘ не

1. На фотографији мора бити видљив датум и време фотографисања

◘ да ◘ не

2. Фотографија се чува у електронској форми 30 дана

◘ да ◘ не

3. Трошкове уклањања и чување возила сноси власник, корисник возила

◘ да ◘ не

10.

НАДЗОР
Чл. 71. Одлуке

1. Привредно друштво, друго правно лице, предузетник, физичко лице чији објекти или
средства или особље, односно рад подлежу надзору нису омогућили инспектору омогуће
несметано вршење послова, без одлагања омогућили увид у захтевану докуметацију, податке,
10.1. и исте доставили у одређеном року,

◘ да ◘ не

2.Нису омогућили несметан приступ објектима, средствима, особљу и изјаснили се о
чињеницама, које су од значаја за вршење надзора

◘ да ◘ не

3.Да ли је привредно друштво, правно лице, предузетник, физичко лице поступило по налогу
инспектора

◘ да ◘ не

Чл.72.став 3. Одлуке
0.2.

1. Возач је зауставио возило којим управља на истакнути знак „STOP“ од стране инспектора за
саобраћај и путеве

◘ да ◘ не

СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:
НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:

Табела са дефинисаним распонима поена.
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