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)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА-

Контролна листа бр.3
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. 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
ЗАБРАЊЕНЕ РАДЊЕ НА ЈАВНОМ ПУТУ

1.

Ред.
број

Одговор и број бодова

ПИТАЊА

1.1.

Да ли се на путу поштују забране које се односе на радње којим се оштећује на
или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу и то:

a)

Привремено или трајно заузимање пута

□да 5

□не

б)

□да 5

□не

в)

Извођење радова на јавном путу који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом,одржавањем и заштитом пута
Извођење радова носилаца права службености и других права установљених на
путу, којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја.

□да 5

□не

г)

Испуштање вода, отпадних вода и др. течности на путу.

□да 5

□не

д)

□да 5

□не

е)

Спречавање отицања вода са пута, посебно из путног јарка и из прописта кроз
труп пута и спрачавање даљег отицања вода ка њиховим реципијентима
Просипање, остављање, бацање материјала, предмета и смећа на пут.

□да 5

□не

ђ)

Замашћивање пута мазивима или др. сличним материјама

□да 5

□не

ж)

□да 5

□не

□да 5

□не

□да 5

□не

□да 5

□не

к)

Постављање и коришћење светла или др. светлостних уређаја на путу и поред
пута, којима се омета одвијање саобраћај на путу .
Орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама,
земљишном појасу.
Вучење предмета, материјала, оруђа и др. врста терета по путу (греде, балвани,
гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.)
Спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев,
камења и др.материјала
Паљење траве и др, растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала

□да 5

□не

л)

Наношење блата на пут са савременим коловозом.

□да 5

□не

љ)

Пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу

□да 5

□не

м)

Окретање запреге трактора, плуга и др. пољопривредних машина и оруђа на
путу
Заустављање или остављање возила којим се смета коришћење пута

□да 5

□не

□да 5

□не

Свако чињење којим се оштећује или би се могао оштгетити пут или ометати
одвијање саобраћаја на путу.

□да 5

□не

з)
и)
ј)

н)
њ)

Напомена:
Максималан број бодова:

Утврђени број бодова:

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

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
Ред.број.

СТЕПЕН

1.
2.
3.
4.
5.

НЕЗНАТАН
НИЗАК
СРЕДЊИ
ВИСОК
КРИТИЧАН

РИЗИКА

РАСПОН БРОЈА БОДОВА

ОБЕЛЕЖИ УТВРЂЕНИ
СТЕПЕН РИЗИКА ПО
БРОЈУ БОДОВА

Завршено дана _________ у _______ часова.

Присутан прегледу:
-----------------------------------

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР:
1. ---------------------------------2. ----------------------------------

