ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ТРАНСПОРТА ОПАСНЕ РОБЕ
У 2021. ГОДИНИ
Увод
Документ садржи детаљни план инспекцијског надзора инспекције за транспост опасне
робе у транспорту опасне робе у међународном транспорту, у делу који се обавља на
територији Републике Србије, као и на транспорт опасне робе који се обавља у целини на
територији Републике Србије у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају.
План инспекцијског надзора инспекције за транспорт опасне робе у 2020. години израђен
је у складу са са Законом о инспекцијском надзору и Законом о државној управи те
законском регулативом из области транспорта опасне робе и датих законских овлашћења
инспекцији.
План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског
надзора и процени ризика. Годишњи план инспекцијског надзора спроводиће се кроз
оперативне планове инспекцијског надзора према различитим видовима саобраћајаи
њиховим специфичностима.
1. Информација о инспекцији за транспорт опасне робе
Овлашћења за инспекцијски надзор дата су у члану 16. Закона о транспорту опасне робе
према којој одредби се обављање управних, инспекцијских, техничких и других стручних
послова одређених овим законом и прописима донетим на основу овог закона, којима се
уређује транспорт опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају
у надлежности је министарства.
Према члану 62. Закона о транспорту опасне робе инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ADR/RID/ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се
уређује транспорт опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају,
врши министарство преко инспектора.
Исто тако у Поглављима 1.8 Европских споразума о транспорту опасне робе у друмском,
железничком и на унутрашњим пловним путевима ADR/RID/ADN о контролним и другим
подстицајним мерама за примену безбедносних захтева дају се овлашћења за
административне контроле опасне робе надлежним органима уговорних страна да могу на
својој територији у свако доба да изврше контролу и на лицу места да провере, да ли су
захтеви који се односе на транспорт опасне робе испуњени, укључујући и оне из 1.10.1.5
који се односе на контролу безбедности.
1.1 Послови које обавља инспекција за транспорт опасне робе у оквиру својих
надлежности
Инспекција за транспорт опасне робе обавља послове инспекцијског надзора над
спровођењем закона и других прописа којима се уређује транспорт опасне робе;
преузимање превентивних мера, предлагање и преузимање мера из законских овлашћења;
израду извештаја и анализу у вези са применом прописа који су предмет надзора; вођење
евиденција као и други послови из делокруга.

Инспекција за транспорт опасне робе нема поверене послове инспекцијског надзора другим
органима локалне управе или АП и надлежна је на целој територији за послове
инспекцијског надзора транспорта опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем
водном саобраћају.
1.2 Списак прописа у складу са којима се предузимају активности из плана
Инспекцијски надзор вршиће се у складу са Законом о транспорту опасне робе,
међународним потврђеним уговорима, 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, 83/2018,
95/2018 и 10/2019)) са подзаконским актима;
Уредба о критеријумима за класификацију повреда прописа према категорији опасности
од наступања последица у транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр.
82/2017),
- Уредба о покретној опреми под притиском („Службени гласник РСˮ, број 120/17);
- Правилник о начину и поступку издавања АДР сертификата о одобрењу за возило
( „Службени гласник РС", бр. 23/2018),
- 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 ближим условима које мора да испуњава именовано тело за оцењивање
усаглашености возила ("Службени гласник РС", бр. 39/2018),
- Правилник о садржини и обрасцу сертификата АДН и Регистру биздатих сертификата о
специјалистичком знању из области АДН ("Службени гласник РС", бр. 66/2017),
- 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 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),
-
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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"број 125/2014),
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 мерилима за одређивање броја Саветника које мора имати учесник у
транспорту опасног терета у железничком саобраћају ("Сл.гласник РС“, бр. 74/14),
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 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"број
57/2015),
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 авиопревознику 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, 44/2018 и 95/18),
са подзаконским актима;
3) Закон о превозу терета у друмском саобраћају (Сл. гласник РС бр. 68/15 и 41/2018),
са подзаконским актима;
4) Зaкoн o о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", број
41/2019);
- 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);
5) Закон о железници ("Службени гласник РС", број 41/2018);
6) Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14, 95/2018 - др. закон);
- Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији
(„Службени гласник РС”, број 87/15),
7) Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Сл. гл. РС бр. 95/18 и
10/19 ) са подзаконским актима;
8) Закон о управљању отпадом („Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10 и 14/16) са
подзаконским актима;
9) Закон о хемикалијама (Сл. гласник РС бр. 36/09 , 88/10 , 92/11 , 93/12 , 25/15) са
подзаконским актима;
10) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености („Службени
гласник РС“, број: 36/2009) са подзаконским актима;
- 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),
11) Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС", бр. 73
од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26.
новембра 2015 - др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 - др.
закон, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 41 од 31. маја 2018. и 95 од 8. децембра 2018
- др. закон, 37 од 29. маја 2019 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020).
12) Закон о државној припадности и упису пловила ("Службени гласник РС", бр. 10 од
30. јануара 2013, 18 од 13. фебруара 2015, 83 од 29. октобра 2018.);
13) Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/2018);
14) Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/2010, 99/2014,
30/2018 и 47/2018 – др. закон)
15) Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/2013 i 13/2016 и 98/2016);
16) 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);

17) Кривични законик („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016. и 35/2019.);
18) Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011,
121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35 /2019);
19) Закон о одговорности правних лица за кривична дела „Службени гласник РС“, број
97 од 27. октобра 2008.
Међународни признати уговори који су саставни део нашег законодавства по члану 4.
Закона о транспорту опасне робе:
1) ADR - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Европског
споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR ”
("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 15/2019);
2) RID - Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF) ДОДАТАК Ц
– Правилник о међународном железничком прeвозу опасне робе (RID) ("Службени
гласник РС - Међународни уговори", број 7/ 2017. и 9/2019 );
3) ADN - Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на
унутрашњим пловним путевима ("Службени гласник РС - Међународни уговори",
број 8/ 2017 и 11/2019);
4)
1.3 Организациона структура инспекције
Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу
и
систематизацији радних места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре од 19.05.2019. године инспекција за транспорт опасне робе организована је
у широј организацијоној јединици Сектору за инспекцијски надзор као Одељење за
инспекцијске послове транспорта опасне робе.
ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ТОР
Начелник Одељења
седиштe у Београду

Београд
3
инспектора

Ужице 1
инспектор
Краљево 1
инспектор
1
Пожаревац 1
инспектор
Ниш 1
инспектор
Нови Сад 1
инспектор

Р.бр.
1
2
3

Звање
Виши Саветник
Самостални саветник
Саветник
УКУПНО

Број
1
6
2
9

1.4 Преглед систематизованих односно попуњених радних места у
организацијоној јединици
Наведеним Правилником ситематизована су у Одељењу за инспекцијске послове 9 радних
места и то: једно радно место начелника Одељења за инспекцијске послове транспорта
опасне робе и осам инспектора за транспорт опасне робе, од којих су попуњена 2 радна
места и то: Начелника Одељења и 1 инспекторa у Београду.
2. Циљеви које инспекција тежи да оствари у планираном периоду
Општи циљ плана је да омогући усмеравање на оне активности и субјекте надзора који
носе значајан ризик, а односе се на област безбедности транспорта опасне робе који је
рађен у складу са Стратешким планом инспекције. Циљ овог плана је боље управљање
ресурсима инспекције и боља интеграција послова у области инспекцијског надзора и
координационих активности. Овај план омогућава праћење активности инспекцијског
надзора и остварење циљева уз помоћ ефикасније организације и спровођења
инспекцијског надзора у области транспорта опасне робе и контроле законитог поступања
свих учесника у транспорту опасне робе. Ови циљеви се остварују ефикасном
организацијом и спровођењем инспекцијског надзора у области транспорта опасне робе
која је регулисана Законом о транспорту опасне робе и међународним признатим
уговорима у друмском, железничком и унутрашњим пловним путевима у водном
саобраћају ADR/RID/ADN.
Специфични циљ ефикасног спровођења инспекцијског надзора ће се реализовати кроз
континуирано праћење специјализованих база података и других извора информација,
обуку инспектора, као и коришћење писаних процедура, инструкције и упутства који се
утврђују и усклађују са општим циљевима Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Остали циљеви инсекције изражени у мерљивим ефектима
- извршити измене и допуне контролних листи и предлог за измену и допуну Закона о
транспорту опасне робе обзиром на измене и допуне техничких прописа међународних
признатих уговора у друмском, железничком и унутрашњим пловним путевима у
водном саобраћају ADR/RID/ADN који ступају на снагу 01. јула 2021. године;
- повећати превентивно деловање инспекције пружањем стручне и саветодавне подршке
субјектима кроз повећани број службених саветодавних посета за 10% у односу на
претходну годину;
- извшити стручно оспособљавање руководиоца инспекције и инспектора кроз
специјализоване обуке које ће инспектори похађађати у трајању од најмање 2 дана по
инспектору преко НАЈУ;

3. Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по областима и
сваком од степена ризика
Учесталост вршења инспекцијског надзора врши се на бази приоритета и степена
ризика активности по видовима саобраћаја, осигуравајући
равномерност
у
инспекцијским надзорима по окрузима на целој територији Републике Србије кроз
месечне и кварталне планове.
Табеларни приказ учестасти обухвата инспекцијског надзора и саветодавних посета
у друмском саобраћају
ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА

РЕЗУЛТАТ
Бодови/проценти

РИЗИК

УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА
ОПАСНЕ РОБЕ УЧЕСНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

94-100
87-93
80-86
73-79
0-72
0-6
7-12
13- 17
18-23
24-165

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

КОНТРОЛА ВОЗИЛА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

УЧЕСТАЛОСТ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА
Једном у 10 година
Једном у 5 година
Једном у 3 године
Једном у години
Једном у 10 година
Једном у 5 година
Једном у 3 године
Једном у години

Табеларни приказ учестасти обухвата инспекцијског надзора и саветодавних посета
у железничком саобраћају
ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА

РЕЗУЛТАТ
Бодови/проценти

РИЗИК

УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА
ОПАСНЕ РОБЕ УЧЕСНИКА У
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

94-100
87-93
80-86
73-79
0-72
0-5
6-10
11- 15
16-20
21-99

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

КОНТРОЛА ТЕРЕТНИХ КОЛА И
ЦИСТЕРНИ У ЖЕЛЕЗИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ

УЧЕСТАЛОСТ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА
Једном у 10 година
Једном у 5 година
Једном у 3 године
Једном у години
Једном у 10 година
Једном у 5 година
Једном у 3 године
Једном у години

Табеларни приказ учестасти обухвата инспекцијског надзора и саветодавних посета
у унутрашњем водном саобраћају
ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА

РЕЗУЛТАТ
Бодови/проценти

РИЗИК

УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА
ОПАСНЕ РОБЕ УЧЕСНИКА У
ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ

94-100
87-93
80-86
73-79
0-72

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

УЧЕСТАЛОСТ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА
Једном у 10 година
Једном у 5 година
Једном у 3 године
Једном у години

КОНТРОЛА ТАНКЕРА

КОНТРОЛА БРОДОВА ЗА СУВИ
ТЕРЕТ

0-11
12-23
24-34
35-45
46-206
0-11
12-23
24- 34
35-45
46-167

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

Једном у 10 година
Једном у 5 година
Једном у 3 године
Једном у години
Једном у 10 година
Једном у 5 година
Једном у 3 године
Једном у години

4. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски
надзор по видовима саобраћаја и активности које ће се надзирати
4.1 Преглед надзираних субјеката по видовима саобраћаја:
1) друмски транспорт опасне робе
Превозници у транспорту опасне робе правна лица и предузетници
347
Возила са Сертификатом АДР за транспорт опасне робе
2517
Возила која се могу користити за транспорт опасне робе за које није потребан
Сертификат АДР
1000
Произвођачи деривата нафте
5
Складишта нафте и деривате нафте
25
Трговци нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом
52
Трговци горивима ван станица за снабдевање превозних средстава
6
Пунионице за пуњење посуда за течни нафтни гас, компримовани и утечњени
природни гас
19
Трговци моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних
средстава
1535
Трговци горивима за пловила
1
Правна лица са Лиценцом за обављање радиационе делатности – промет
93
Правна лица са Лиценцом за обављање радиационе делатности – сервисирање
57
Правна лица за управљање радиоактивним отпадом
1
Правни субјекти којима су издате дозволе за сакупљање опасног отпада
203
Правни субјекти којима су издате дозволе за транспорт опасног отпада
161
Правни субјекти којима су издате дозволе за складиштење опасног отпада
178
Правни субјекти којима су издате дозволе за третман опасног отпада
144
Правни субјекти којима су издате дозволе за одлагање опасног отпада
3
Правни субјекти којима су издате дозволе за управљање амбалажом и амбалажним
отпадом
7
Правни субјекти којима су издате дозволе за обављање делатности промета нарочито
опасних хемикалија
177
Страна возила која у транзиту врше транспорт опасне робе (процењена)
2000
УКУПНО: 8531
Подаци који су горе приказани евидентирани су у службеним евиденцијама: Агенција
за енергетику Републике Србије, Директората за радијационуи нуклеарну сигурност и
безбедност Србије, Агенције за заштиту животне средине и Тржишне инспекције
2) железнички транспорт опасне робе
Превозници у железничком саобраћају 21

Управљање железничком инфраструктуром односно индустријском железницом 3
Правна лица којима је издата дозвола за коришћење железничких возила
73
Железничке станице на којима се одвија транспорт опасне робе
266
Број железничких кола цистерни регистрованих за транспорт опасне робе у Републици
Србији
1000
Број страних кола цистерни у транзиту кроз Републику Србију на годишњем нивоу 5000
УКУПНО: 6343
Подаци који су горе приказани евидентирани су у службеним евиденцијама Дирекције за
железнице или су добијени од превозника Србија Карго а.д.
3) транспорт опасне робе у унутрашњим пловним путевима ( водни)
Правна лица која поседују регистроване бродове за транспорт опасне робе у РС
14
Регистровани бродови
99
Регистровани танкери
34
Регистровани бродови за суви терет
40
Плутајући објекти за привредне сврхе
264
Плутајући објекти за привредне сврхе који се користе за пристајање и за транспорт
опасне робе
60
Претоварна постројења која се користе за транспорт опасне робе
6
Лучка пристаништа и лучки оператери
24
Страни бродови који довозе опасне робе у РС или у транзиту обављају транспорт
опасне робе на годишњем нивоу
870
УКУПНО: 1411
Подаци који су горе приказани доступни су у електронском уписнику бродова које
ажурира Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу.
Списак лучких оператера доступан је свакодневно у електронском уписнику лучких
оператера који води и ажурира Агенција за управљање лукама.
4.2 Активности које ће се надзирати
По закону о транспорту опасне робе и међународним признатим уговорима по видовима
саобраћаја и по кварталима
КВАРТАЛ I

КВАРТАЛ II

КВАРТАЛ III

КВАРТАЛ IV

Послови надзора над спровођењем одредаба овог закона и Европског споразума о
међународном друмском превозу опасне робе, анекси A и B „ADR ” у друмском
саобраћају на територији Републике Србије обухватају:
1. инспекцијски надзор обавеза за све учеснике у транспорту опасне робе у друмском
саобраћају,
2. инспекцијски надзор обавеза учесника у друмском саобраћају у погледу амбалаже,
посуде под притиском или цистерне – покретна опрема под притиском,
3. инспекцијски надзор обавеза учесника у друмском саобраћају у погледу возила за
транспорт опасне робе,
4. инспекцијски надзор услова у погледу стручног кадра и стручног оспособљавања
запослених за обављање транспорта опасне робе у друмском саобраћају,
5. инспекцијски надзор обавеза учесника у погледу планова безбедности и ванредног
догађаја,
6. инспекцијски надзор обавеза учесника у погледу прибављања дозвола за транспорт
одређеног опасног терета и обавештавања о транспорту,

7. инспекцијски надзор посебних обавеза појединих учесника у транспорту опасне
робе у друмском саобраћају,
8. инспекцијски надзор контролом возила , опреме и транспортне документације за
транспорт опасног терета на путу,
9. инспекцијски надзор произвођача амбалаже, покретне опреме под притиском,
односно цистерне,
10. инспекцијски надзор именованих тела за спровођење поступка оцењивања
усаглашености амбалаже, покретне опреме под притиском, односно цистерне.
Послови надзора над спровођењем одредаба овог закона и Правилника о међународном
железничком прeвозу опасне робе (RID ) у железничком саобраћају на територији
Rепублике Србије обухватају:
1. инспекцијски надзор обавеза за све учеснике у транспорту опасне робе у
железничком саобраћају,
2. инспекцијски надзор обавеза учесника у железничком саобраћају у погледу
амбалаже, посуде кола под притиском или кола цистерне,
3. инспекцијски надзор услова у погледу стручног кадра и стручног оспособљавања
запослених за обављање транспорта опасне робе у железничком саобраћају,
4. инспекцијски надзор обавеза учесника у погледу планова безбедности и ванредног
догађаја,
5. инспекцијски надзор обавеза учесника у погледу прибављања дозвола за транспорт
одређене опасне робе и обавештавања о транспорту,
6. инспекцијски надзор посебних обавеза појединих учесника у транспорту опасне
робе у железничком саобраћају,
7. инспекцијски надзор контролом железничких кола, опреме и транспортне
документације за транспорт опасне робе,
8. инспекцијски надзор произвођача амбалаже, покретне опреме под притиском,
односно кола цистерне,
9. инспекцијски надзор именованих тела за спровођење поступка оцењивања
усаглашености амбалаже, покретне опреме под притиском, односно кола цистерне
Послови надзора над спровођењем одредаба овог закона и Европског споразума о
међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
(ADN) на унутрашњим пловним путевима у водном саобраћају обухватају:
1. инспекцијски надзор обавеза за све учеснике у транспорту опасне робе у водном
саобраћају,
2. инспекцијски надзор обавеза учесника у водном саобраћају у погледу амбалаже,
посуде кола под притиском или кола цистерне – танка брода,
3. инспекцијски надзор услова у погледу стручног кадра и стручног оспособљавања
запослених за обављање транспорта опасне робе у водном саобраћају,
4. инспекцијски надзор обавеза учесника у погледу планова безбедности и ванредног
догађаја,
5. инспекцијски надзор обавеза учесника у погледу прибављања дозвола за транспорт
одређене опасне робе и обавештавања о транспорту,
6. инспекцијски надзор посебних обавеза појединих учесника у транспорту опасне
робе у водном саобраћају,
7. инспекцијски надзор контролом бродова за суви терет, опреме и транспортне
документације,
8. инспекцијски надзор контролом танкера за транспорт опасног терета, опреме и
транспортне документације
9. инспекцијски надзор произвођача амбалаже, покретне опреме под притиском,
односно цистерне – танка брода,
10. инспекцијски надзор именованих тела за спровођење поступка оцењивања

усаглашености амбалаже, покретне опреме под притиском, односно цистерне –
танка брода.
Послови надзора над спровођењем одредаба овог закона и међународних
споразума заједнички за све видове саобраћаја на територији Републике Србије:
1. Контролни и допунски инспекцијски надзори,
2. Ванредни инспекцијски надзор по поднетим пријавама грађана, државних органа и
привредних субјеката и на властити захтев надзираних субјеката,
3. Заједничке акције са другим инспекцијама и органима,
4. Преветивно деловање инспектора пружањем стручне и саветодавне подршке
надзираном субјекту на лицу места,
5. Вођење евиденције о поднетим пријавама за привредни преступ, прекршајним и
кривичним пријавама,
6. Вођење евиденције о одлукама надлежних судских органа,
7. Праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање
иницијативе за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката, и
8. Припрема и израда месечног и годишњег плана и извештаја о раду.
5.

Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор

Инспекција за послове транспорта опасне робе нема поверене послове другим органима
локалне управе или АП, већ обавља инспекцијски надзор на целој територији Републике
Србије.
Инспекцијски надзор у железничком саобраћају вршиће се на територији Републике
Србије, односно на целокупној мрежи железничких пруга, објектима јавне железничке
инфраструктуре и индустријским колосецима Републике Србије где се одвија транспорт
опасне робе.
Инспекцијски надзор на унутрашњим пловним путевима у водном саобраћају вршиће се на
територији Републике Србије, односно на међународним, међудржавним и државним
водним путевима Републике Србије.
6. Процењени ризик за активности које ће се надзирати по видовима
саобраћаја
Активности са високим степеном ризика у друмском саобраћају
(1) Обележавање и означавање возила за транспорт опасне робе;
(2) Сигурносна лична и опрема за возило за транспорт опасне робе;
(3) Стручна оспособљеност запослених за обављање транспорта опасне робе у друмском
саобраћају;
(4) Радње приликом пуњења, истакања и претовара опасних материја;
(5) Употреба и периодично контролисане покретне опреме под притиском;
(6) Коришћење неадекватне амбалаже, покретне опреме под притиском, односно цистерне
за транспорт опасне робе;
(7) Израда исправне пратеће транспортне докуметације која треба да прати транспорт
опасне робе;

Активности са високим степеном ризика у железничком саобраћају
(1) Обележавање и означавање железничких кола за транспорт опасне робе;
(2) Исправност опреме и вентила железничких кола цистерни ради спречавања цурења
опасне материје;
(3) Радње приликом пуњења, истакања и претовара опасних материја у железничка кола
цистерне у складиштима, пунионицама и рафинеријама;
(4) Поступци приликом примопредаје железничких кола цистерни између учесника у
транспорту опасне робе и контрола исправности истих у погледу опреме;

Активности са високим степеном ризика на унутрашњим пловним путевима у
водном саобраћају
(1) Радње приликом пуњења, истакања и претовара опасних материја у лукама и
пристаништима;
(2) Коришћење неадекватне амбалаже, покретне опреме под притиском, односно типа
танкера за транспорт опасне робе;
(3) Недостатак адекватне опреме лука и пристаништа за истовар и утовар опасних
материја;
(4) Сачињавање Контролних листа утовара и истовара превозника и истовариоца и
пуниоца;
(5) Условност и опрема бродова танкера у транспорту опасне робе на унутрашњим
пловним путевима у међународном транспорту.
7. Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор

Инспекцијски надзор ће се вршити током целе године у свим видовима саобраћаја по
напред приказаним активностима и имајући у виду степен процењеног ризика по видовима
саобраћаја и активностима.
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8. Облици инспекцијског надзора

Инспекцијски надзор ће се обављати као теренски коз редовне, ванредне, мешовите
контролне и допунске инспекцијске надзоре, а нарочито приликом прегледа и контроле
возила, железничких кола цистерни и бродова за расути терет и танкера, те обиласком и
контролом учесника у у транспорту опасне робе у седиштима.
Исто тако вршиће се и канцеларијски инспекцијски надзор евиденција које воде надлежни
органи и документације, рад на изради решења, пријава за прекршаје и привредне преступе
и кривична дела, рад по представкама, и на припреми за инспекцијски надзор.
9. Подаци о ресурсима инспекције за транспорт опасне робе који ће бити
опредељени за вршење инспекцијског надзора
Табеларни приказ људских и материјалних ресурса:
Руководилац инспекције

1

Инспектора

1

Службени аутомобил
Службени чамац

1 возило FIAT Tipo произведенаo 2018. године
по потреби користи се чамац која припада
инспекцији за безбедност пловидбе
2 лаптоп рачунара новије генерације, 2 мобилна
штампача старости преко 5 година, 2 мобилна
телефона, 2 десктоп рачунара

Опрема

Процена броја дана на годишњем нивоу на активностима које инспектори проведу ван
редовног инспекцијског надзора субјеката
Инспектор

Укупно
дана

Укупан број дана у години

365

730

Викенди

104

208

Годишњи одмори

29

58

Празници

10

20

Укупан број радних дана

222

448

Актвности праћења стања, процене ризика, планирања,
усклађивања и координације

30

60

Редовни и ванредни инспекцијски надзор и превентивно
деловање

165

330

Од тога редовни инспекцијски надзор

122

244

Остале активности
30
60
Напомена: Инспектори по плану и потреби раде у дане викенда, државним и верским
празницима поводом ванредних догађаја у сва три вида саобраћаја

Израчунавање ефективног броја дана које сваки инспектор има на годишњем нивоу за
потребе инспекцијског надзора

Послови и активности

Предвиђен
утрошак
времена
(у данима)

I. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ПЛАНИРАЊЕ,
УСКЛАЂИВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Праћење стања и процена ризика
30
Израда плана инспекцијског надзора
20
Усклађивање и координација инспекцијског надзора
10
Укупно I:
60
II. РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕВЕНТИВНО
ДЕЛОВАЊЕ
Превентивно деловање инспекције
20
Сарадња у поступку вршења самосталних и заједничких инспекцијских
8
надзора
Поступање по представкама физичких и правних лица
8
224
Редновни инспекцијски надзор
Ванредни инспекцијски надзор
70
Укупно II:
330
III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ
Извештавање о спроведеним инспекцијским надзорима - Припремање
12
годишњих, кварталних и других извештаја
Сарадња са другим секторима и одељењима
9
Сарадња са министарствима, МУП-ом, јавним тужилаштвом,
4
др.органима и институцијама, удружењима и стручним телима
Израда мишљења на одлуке и друге опште акте
4
Казнени поступци
8
Управни спорови
2
Интерни састанци
5
Стручно усавршавање
10
Рад у радним групама за израду прописа
4
Укупно III:
58
Укупно (I+II+III)
448
Укупно радних дана по инспектору
224

Дељење укупног времена потребног за инспекцијски надзор с расположивим временом
инспектора
Степен ризика
Број надзираних субјеката
(А)

Критичан
0

Висок Средњи Низак Незнатан Укупно
0

660

Предвиђена учесталост
1
0,5
0,33
инспекцијског надзора (B)
Број инспекција на
0
0
218
годишњем нивоу C=AxB
Трајање инспекцијског
надзора у данима (D)
укључујући планирање,
2
1
1
припрему, путовање,
узорковање и
извештавање.
Број инспектора у
2
1
1
инспекцијском надзору (I)
Укупан број инспектор 0
0
218
дана (E=CxDxI)
Број радних дана за редовни надзор по инспектору (F)
Број потребних инспектора E/F

600

0

0,2

0

120

0

0,2

0

1

0

24

0

1260

338

242
122
2

10. Планиране мере и активности превентивног деловања инспекције
У оквиру мера за превентивно деловање инспекције предвиђена је анализа инспекцијских
надзора и уочавање негативних појава и учесталости кршења прописа и неправилности у
раду учесника у транспорту опасне робе на месечном, кварталном и годишњем нивоу те
обављање превентивних инспекцијских надзора код тих учесника у сва три вида саобраћаја
коју покрива инспекција.
На основу уочених појава плановима предвидети службене саветодавне посете те давање
препорука ради обезбеђења законитог и безбедног пословања и поступања.
Надаље, кроз учествовање на састанцима са групацијама учесника у транспорту опасне
робе, именованим телима за оцењивање усаглашености и контролу возила, привредним
коморама и другим организацијама којима је транспорт опасне робе делатност које
организује Одсек за транспорт опасне робе превентивно упозоравати учеснике у
транспорту опасне робе на негативне појаве и упознавати их са изменама техничких
прописа и обавезама као учесника у транспорту опасне робе.
Делoвати преветивно пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту
инспектора на лицу места, телефонским путем или путем електронске поште пружањем
објашњења и одговора на питања учесника у транспорту опасне робе.

11. Планиране мере и активности за спречавање обављања делатности и
вршења активности нерегистрованих субјеката
У вршењу редовних и ванредних инспекцијских надзора у контролним листама за
инспекцијски надзор предвиђени су и послови надзора над спровођењем одредаба Закона о
инспекцијском надзору који обухватају вршење надзора над нерегистрованим субјектима
контролом потребних лиценци и дозвола на територији Републике Србије за сва три вида
саобраћаја према прописима домаћег законодавства наведеним у изворима прописа под
тачкама 4. до 11.
Инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката према члану 33. Закона о инспекцијском
надзору поред контроле да ли је надзирани субјект регистрован у АПР, обухвата:
(1) Контрола Лиценци за обављање јавног превоза терета од Министарства за
грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру,
(2) Контрола Енергетских дозволе за производњу и/или складиштење нафтних
деривата Министарства рударства и енергетике,
(3) Контрола Лиценци за обављање енергетске делатности Агенције за
енергетику РС,
(4) Контрола Лиценци за обављање радиационе делатности Директората за
радијационуи нуклеарну сигурност и безбедност Србије
(5) Контрола Решења за коришћење извора јонизујућих зрачења Директората за
радијационуи нуклеарну сигурност и безбедност Србије,
(6) Контрола Дозвола за транспорт опасног отпада Министарства за заштиту
животне средине,
(7) Контрола Дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних
хемикалија Министарствa за заштите животне средине,
(8) Контрола Одобрења за обављање лучке делатности од Агенције за
управљање лукама,
(9) Контрола Сагласности на Акт о индустријском колосеку од Дирекције за
железнице,
(10) Контрола Решења о именовању тела за спровођење поступка оцењивања
усаглашености
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре,
(11) Контрола Лиценци и овлашћења за обуку и стручно оспособљавање
запослених за обављање транспорта опасне робе Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
(12) Решење о упису у Регистар дистрибутера и увозника од Управе за заштиту
биља,
(13) Контрола уписа домаћих железничких кола цистерни у Национални
регистар возила који води Дирекција за железнице да ли железничка кола
цистерне имају валидну дозволу за коришћење,
(14) Контрола уписа страних железничких кола цистерни у међународни
регистар железничких кола који се води код Европске Агенције за
железнице да ли железничка кола цистерне имају валидну дозволу за
коришћење,

12. Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора
Имајући у виду укупан број обављених инспекцијских надзора у периоду за десет месеци у
2020. години и однос редовних и ванредних инспекцијских надзора не очекује се повећани
обим ванредних инспекцијских надзора у 2021. години, који по структури чине највећим
делом пријаве о ванредним догађајима према обавези превозника у железничком
саобраћају из одељка 1.8.5 RID, док мањи део отпада на пријаве и поднеске правних или
физичких лица. Планом је предвиђено 70 дана за вршење ванредног инспекцијског надзора.
13. Други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора
(1) Заједничке и координисане акција инспекције за транспот опасне робе са
другим инспекцијским органима у 2021. години

Предмет
заједничке
инспекције

Учесници

Контрола
нерегистрованих
субјеката

Тржишна,
Пореска,
Инспекција
рада,
Комунална
инспекција

Контрола
транспорта
опасне робе
у железничком
саобраћају

Инспекција за
послове
безбедности
железничког
саобраћаја

Контрола
транспорта
опасне робе у
водном
саобраћају

Инспекција
за
послове
безбедности
пловидбе

Контрола
међународних
и домаћих
возила на путу
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полиције
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Начелник Одељења за инспекцијске
послове транспорта опасне робе
Владо Богићевић

