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Поштовани,

На основу члана 29. став  1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 
54/07),  у  поступку  по  притужби A.A. из  З...  након  утврђених  недостатака  у  раду 
Министарства  за  инфраструктуру,  Инспекције  за  државне  путеве  Републике  Србије, 
Заштитник грађана вас 

О б а в е ш т а в а
о

з а в р ш е т к у  п о с т у п к а

. . .

A.A. из З... поднео је Заштитнику грађана притужбу поводом неправилног рада, односно 
непоступањa Инспекције за државне путеве у саставу Сектора за саобраћај Министарства 
за инфраструктуру. 

Заштитник грађана је,  поступајући по притужби, утврдио да су постојали недостаци у 
раду Инспекције  за  државне  путеве  у  саставу  Сектора  за  саобраћај  Министарства  за 
инфраструктуру,  који  су  проузроковали  повреду  права  грађанина, која  се  огледа  у 
кршењу  основних  начела  управног  поступка  и  других  принципа  добре  управе  због 
непоступања по захтеву за предузимање одговарајућих мера да се на деоници од Београда 
до Г... регионалног пута R-100 Београд - Смедерево, санирају недостаци на које је у захтеву 
указано. 

У складу са законским овлашћењима, Заштитник грађана је 17.7.2009. године  наведеном 
органу  упутио  препоруку  01  Број:  070-116-287/08 о  томе  како  би  уочене  недостатке 
требало отклонити,  првенствено  да Министарство за  инфраструктуру -  Инспекција  за 
државне путеве Републике Србије у законом прописаним поступцима (Закон о општем 
управном поступку и Закон о јавним путевима) без одлагања донесе одлуке о  захтевима 
A.A. из З... бр. 344-08-7093/06-12 од 25. 9. 2006. године и 344-08-2833/07-12 од 02. 8. 2007. 
године. Истовремено је препоручено Министарству да обавести Заштитника грађана, у 
року од 60 дана од дана пријема препоруке, о поступању по њој и доставити копију акта 
упућеног A.A. са доказом о уручењу.
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Министарство  за  инфраструктуру  је,  службеном  актом  бр.  344-08-02833/2007-12  од 
27.11.2009. године, обавестило Заштитника грађана да је у свему поступилo по препоруци. 
Инспектор  за  државне  путеве  Министарства  за  инфраструктуру  је  поступајући  по 
захтевима  (представкама)  A.A.  у  присуству  именованог,  21.9.2009.  године,  спровео 
поступак  инспекцијског  надзора  над  стањем  и  одржавањем  државног  пута  Р204.  На 
основу извршене контроле трасе предметног пута у З...... изнето је стручно мишљење о 
стању система за одводњавање на државном путу З..... –В..... (Р204), у којем је констатовано 
је да, због постојеће геометрије коловоза и великог пада нивелете саобраћајнице, цевасти 
пропусти на том делу саобраћајнице, као део система за одводњавање предметне зоне, не 
би имали задату функцију и по техничким условима не би требали да постоје на том 
месту. Обиласком државног пута Р204 у дужини од 500 м после к. броја 52 утврђено је да 
на коловозу нема ударних рупа, да је саобраћајна сигнализација у функцији и да систем 
за одводњавање функционише, из чега произилази да безбедност учесника у саобраћају 
није  угрожена.  На  основу  констатованог  стања  на  терену  и  изјаве  A.A.  да  му  нису 
угрожени  домаћинство  и  имовина,  23.9.2009.  године,  донет  је  закључак  бр.  244-08-
2833/2007-012 којим се поступак по поднетој представци обуставља. Закључак је уручен 
именованом,  што  је  он  потврдио,  16.10.2009.  године,  у  телефонском  разговору  са 
службеним  лицем  Министарства  за  инфраструктуру,  о  чему  је  сачињена  службена 
белешка, чија је копија достављена Заштитнику грађана.

Како из примљеног акта произилази да је Министарство за инфраструктуру, Инспекција 
за  државне  путеве  Републике  Србије,  у  свему  поступила  у  складу  са  препоруком  и 
отклонила  уочене  недостатке,  стекли  су  се  услови  да  се  поступак  по  притужби  A.A. 
оконча, о чему у складу са чланом 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана обавештавамо 
подносиоца  притужбе, Министарство за  инфраструктуру  и  Инспекцију  за  државне 
путеве Републике Србије.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић

Доставити:
- у списе предмета
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