
 

                           
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
-САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА- 

 

 
 

 
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

На основу Закона о  путевима (,,сл.гласникРС“ бр.41/2018) 
ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ, ЗАШТИТИ И ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ 
ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (,,Сл.гласник града 

Пожаревца“ бр.9/19) 

 

Контролна листа бр.1-за управљача                                                                                                                 
УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА                                                                                                                

Део 1.  Опште информације 
1.1   Град Пожаревац, Градска управа  
1.1.1 Oдељење за инспекцијске послове  – саобраћајна инспекција 
1.2    Инспектор: 
1.4    Датум инспекцијског надзора: 
1.5   Врста инспекцијског надзора 
        □ Редовни 
         □ Ванредни 
         □ Контролни 
         □ Допунски  
1.6   Инспекцијски надзор према облику: 
        □ Теренски 
         □ Канцеларијски  
1.7   Налог за инспекцијски надзор: 
         □ Да 
         □ Не  

                                                                                                                             
ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Део 2.Пословно име надзираног субјекта 
            Управљача на путној мрежи: 
2.1.   Подаци о контролисаном субјекту 

2.1.1.   Адреса (улица и број):  
2.1.2.   Место:  
2.1.3.   Град/Општина:  
2.1.4.   Поштански број:  
2.1.5.   Телефон/Факс:  
2.1.6.   ПИБ:  
2.1.7. Матични број:  
Одговорно лице: 
Име и презиме: 
Назив радног места/функција: 
Место и адреса становања: 
Број личне карте: 
Лични број: 
Представници надзираног субјекта (Управљача) присутни инспекцијском надзору: 
 
Име и презиме: 
1. 
2. 
Назив радног места/функција: 



ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ 
 

Врста пута: 

 улица                                      
 други општински јавни пут 
 некатегорисани пут 

Послове управљања и одржавања пута врши_______________________________________________ 
 
 
 УПРАВЉАЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ 
Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1 Да ли је управљач јавног пута означио и води евиденцију о  путевима и о 
саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве. 
 

□да 3 □не 
 

 

2 Управљач пута има програм одржавања путева □да 4 □не 
 

 

3 Да ли је управљач јавног пута означио и води евиденцију о 
некатегорисаним путевима I реда  и о саобраћајно-техничким и другим 
подацима за те путеве 

□да 3 □не 
 

 

4 Управљач јавног пута обезбедио контролу извођења радова на путу и у 
заштитном појасу 

□да 5 □не 
 

 

5  Да ли управљач  пута свакодневно  спроводи активности обављања 
послове заштите јавног пута на утврђивању заузећа пута, бесправног 
извођења радова на путу и др.активности ? 
 

□да 4 □не 
 

 

6 Да ли је упрвљач пута за случај из чл.5045.ст.1 ЗоП  поднео захтев за 
покретање поступка надлежној инспекцији на начин како је прописано 
чланом 50.ст.2 ЗоП 
 

□да 3 □не 
 

 

7 Да ли je  управљач пута  покренуо поступак код органа надлежног за 
послове саобраћаја за ограничење коришћења пута ако је пут у таквом 
стању да на њему не може безбедно да се одвија саобраћај. 
 

□да 3 □не 
 

 

8 Да ли управљач пута истовремено са покретањем поступка из 
претходног питања  предузео мере обезбеђења пута  

□да 5 □не 
 

 

9 Управљач јавног пута врши одржавање елемената и опреме пута: 
 

 

9.1 Коловоз - тротоар  
9.1.1. -коловоз, тротоар и труп јавног пута нису оштећени, неуређени □да 5 □не 

 
 

9.1.2. -ивичњаци нису оштећени □да 5 □не 
 

 

9.1.3 -сливници и шахтови у путу су нивелисани □да 4 □не 
 

 

9.2. Сигнализација    
9.2.1. -Да ли је управљач јавног пута поставио, заменио, допунио и обновио 

саобраћајну сигнализацију, опрему пута и објекте и опрему за заштиту 
пута, саобраћаја и околине, на основу решења о техничком регулисању 
саобраћаја које издаје  градски огран надлежан за послове саобраћаја 

□да 5 □не 
 

 

9.2.2. -Да ли је управљач јавног пута обновио ознаке на коловозу-
хоризонталну сигнализацију 

□да 5 □не 
 

 

Место и адреса становања: 
Број личне карте: 
Лични број: 



9.2.3. -Саобраћајни знакови, светлосне ознаке нису оштећени, прљави или 
неофарбани  

□да 3 □не 
 

 

9.2.4. -саобраћајна сигнализација је постављена, замењена, допуњена и 
обновљена 

□да 5 □не 
 

 

9.3. Опреме и објеката за заштиту пута и одводњавање    
9.3.1. Опрема пута, објекти и опрема за заштиту пута, саобраћај и околине су 

постављени, замењени, обновљени и допуњени 
□да 3 □не 

 
 

9.3.2. Засади поред пута формирани ради заштите пута су одржавани и 
обновљени 

□да 3 □не 
 

 

9.3.3. Пропусти,јаркови,риголе  кишне решетке и други делови система за 
одводњавање су очишћени,уређени и у исправном стању 

□да 2 □не 
 

 

9.3.4. Да ли  управљач пута изврши кошење траве и уређивање зелених 
површина на путу и земљишном појасу 

□да 4 □не 
 

 

9.3.5. -Косине насипа, усеци и засеци су уређени □да 2 □не 
 

 

9.4. Снег и лед    
9.4.1. Снег и лед са коловоза су очишћени □да 5 □не 

 
 

9.4.2. Управљач јавног пута, благовремено и на погодан начин обавештава 
јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности путева, 
односно у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја на јавном 
путу обавештава јавност у року од 48 часова пре почетка примене 
наведених мера? 

□да 4 □не 
 

 

    
ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

Ред.број.       СТЕПЕН                 РИЗИКА           РАСПОН БРОЈА БОДОВА  
 

ОБЕЛЕЖИ УТВРЂЕНИ 
СТЕПЕН РИЗИКА ПО  
БРОЈУ БОДОВА 

 1. НЕЗНАТАН   
2. НИЗАК   
3. СРЕДЊИ   
4. ВИСОК   
5. КРИТИЧАН   
    

 

  Завршено дана _________ у _______ часова. 

 

Присутан прегледу:                                                                                                 САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР:  

-----------------------------------                                                                                         1. ---------------------------------- 
                                                                                                                                        2. ---------------------------------- 
 
 
 

Напомена: 
 
 
Максималан број бодова:                                           Утврђени број бодова:                                                                                                     

-одговор ,,НЕ“ је 0 бодова; 
-одговор ,,ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5  


