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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.2                                                                                                         
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 и послове комуналне полиције – 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.  Правно/физичко лице, предузетник 
2.1.   Подаци о контролисаном субјекту 

2.1.1.   Назив/име и презиме субјекта:  
2.1.2.   Адреса (улица и број):  
2.1.3.   Место:  
2.1.4.   Град/Општина:  
2.1.5.   Поштански број:  
2.1.6.   Телефон/Факс:  
2.1.7.   ПИБ:  
2.1.8. Матични број:  
2.1.9. Бр. личне карте (за физичко лице):  
Део 3.   Локација 
3.1.   Локација где је вршен  инспекцијски надзор 

3.1.1.    Адреса (улица и број):  
3.1.2.    Место:  

                                                                                                                             
ИНСПЕКЦИЈСКИ   ПРЕГЛЕД 



 
ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ 

 

Врста пута: 

 улица                                      
 други општински јавни пут 
 некатегорисани пут 

Послове управљања и одржавања пута врши_______________________________________________ 
 
 
 
  II ЗАШТИТА  УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
Ред. 
број                                        ПИТАЊА Одговор и број бодова 

1. 
 
 
 

OБАВЕЗЕ НОСИЛАЦА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ И ДРГИХ ПРАВА НА 
ПУТУ 

   

1.1 Носилац права службености на путу као и других права у складу са 
законом, изводи радове на путу (грађење, постављање водовода, 
канализације, топловода и других сличних објеката), за које је прибавио 
сагласност /дозволу/управљача 

□да 5 □не 
 

 

1.2. Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијама и 
водоводима уграђеним у јавни пут одржава објекат на начин којим се не 
оштећује јавни  пут 

□да 5 □не 
 

 

1.3. Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијама и 
водоводима уграђеним у јавни пут  у случају оштећења, односно квара 
на објекту приступило је без одлагања, отклањање квара и истовремено 
о предузетим радовима обавестило управљача 

□да 5 □не 
 

 

1.4. Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијама и 
водоводима уграђеним у јавни пут  у случају извођења радова на 
одржавању пута, изместило је објекат, односно прилагодило га насталим 
променама 

□да 5 □не 
 

 

1.5. Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијама и 
водоводима уграђеним у јавни пут   извршило је поправку оштећеног 
дела пута према техничким условима и уз надзор управљача 

□да 5 □не 
 

 

1.6. Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијама и 
водоводима уграђеним у јавни пут   извршило поновну поправку пута 
уколико је оштећење пута настало у гарантном року 

□да  5 □не 
 

 

2. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА/СОПСТВЕНИКА ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ 
ГРАНИЧИ СА ПУТЕМ  

   

 Сопственик, односно корисник земљишта које се граничи са улицом и 
другим општинским путем:  

   

2.1. подиже ограде, дрвеће и засади  поред јавних путева који  не ометају 
прегледност јавног   пута и угрожавају безбедност саобраћаја 

□да 4 □не 
 

 

2.2. Уклања гране са стабала које су над коловозом и тротоаром у висини 
мањој од 7 метара, рачунајући од највише тачке коловоза 

□да 4 □не 
 

 

2.3. У зонама потребне прегледности подиже засаде, оставља предмете, 
поставља постројења и уређаје, гради објекте и врши друге радње којима 
се не омета прегледност јавног пута 
 

□да 5 □не 
 

 

2.4. Прикључење на улицу и други општински пут, врши уз дозволу 
управљача и решење надлежног органа 
 

□да 5 □не 
 

 

2.5. Да ли  рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно 
обавештавање или оглашавање, поставља поред општинског пута на 

□да 4 □не 
 

 



удаљености најмање 5м, односно поред некатегорисаног пута на 
удаљености најмање 3м, мерено са спољне стране од ивице коловоза. 
 

2.6. Да ли је постављање рекламне табле, рекламни панои, уређаји за 
сликовно или звучно оглашавање или натписи извршено на основу 
одобрења које издаје управљач јавног пута 

□да 5 □не 
 

 

2.7. омогућава слободно отицање воде и одлагање снега на његово земљиште □да 4 □не 
 

 

2.8. Омогућава прилаз јавном путу или путном објекту ради извођења радова 
на одржавању пута или путног објекта 

   

2.9. Поштује забране утврђене законом /не предузима радње којим се 
оштећује на  или би се могао оштетити пут или ометати одвијање 
саобраћаја на путу /  

□да 5 □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  


