
 

                           
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ  

-САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА- 
 

 
 
 
 
КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ РАСКОПАВАЊЕ 

ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 
 

На основу Одлуке о управљању,заштити и одржавању 
општинских путева,улица и некатегорисаних путева   

(,,Сл.гласник града Пожаревца“ бр.9/19) 
 

 

                                                                                                                             
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

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 



                         Врста пута 
                     
                      □  улица са коловозним застором 
                      □  улица без коловозног застора 
                      □  други локални јавни путеви 
                      □  некатегорисани пут 
                      □  државни путеви 
                       
 
 
                          Јавне саобраћајне површине 
                     
                      □  коловози 
                      □  тротоари 
                      □  разделне заштитне траке и појасеви 
                      □  бициклистичке стазе 
                      □  пешачка острва 
 
                      □  Јавна саобраћајна  површина раскопана ради постављања подземних инсталација и објеката                         
                      □  Јавна саобраћајна површина раскопана ради одржавања подземних инсталација и објеката  
                      □  Јавна саобраћајна површина раскопана ради отклањања последица насталих дејством више силе или у 
                           случају квара-хитне интервенције 
                      □ Jавна саобраћајна  површина раскопана ради постављања надземних објеката (стубова, паноа,  
                          рекламних табли и др.)   
 
Део 4.  Раскопавање јавних саобраћајних  површина 

ПИТАЊЕ ОДГОВОР И БРОЈ 
БОДОВА 

 

Бодови 

4.1. За раскопавање јавне саобраћајне површине инвеститор претходно прибавио  
одобрење од стране        Градске управе града Пожаревца – Одељења за 
имовинско-правне,комуналне послове и саобраћај 

 да-5  не-0  

4.2.  Одобрењем одређено време и начин раскопавања   да-3  не-0  
4.3. Одобрењем одређено одржавање чистоће за време извођења радова и 
затрпавање  

 да-2  не-0  

4.4. Одобрењем одређен начин довођења улице, тротоара и других саобраћајних  
површина у првобитно стање  

 да-3  не-0  

4.5. Прописана обавеза да инвеститор, односно извођач после изведених радова 
доведе раскопану јавну саобраћајну површину у првобитно стање  

 да-3  не-0  

4.6. Извођач радова првог наредног дана обавестио саобраћајну инспекцију о 
предузетим радовима  

 да-3  не-0  

4.7.  Извођач радова затражио од надлежног органа да изда накнадно одобрење   да-4  не-0  
4.8. Извођач радова приступио раскопавању јавне саобраћајне површине уз 
претходно прибављено одобрења  

 да-5  не-0  

4.9. Извођачу радова решењем саобраћајне  инспекције није наложено затрпавање 
бесправно раскопане јавне саобраћајне површине и довођење истих у првобитно 
стање 

 да-4  не-0  

4.10. Извођач радова поштује време и начин раскопавања јавне саобраћајне 
површине  

 да-4  не-0  

4.11. Извођач  одржава чистоћу за време извођења радова и затрпавања претходно 
раскопане јавне саобраћајне површине  

 да-2  не-0  

4.12. Извођач радова извршава обавезу о начину довођења улице, тротоара и 
других јавних саобраћајних површина у првобитно стање  

 да-3  не-0  

4.13. Извођачу радова није извршио  уклањање земље и другог отпадног 
материјала преосталог после затрпавања  

 да-3  не-0  

4.14. Извођач завршио све радове у одређеном року   да-5  не-0  



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

 
 
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   
      

Присутан прегледу:                                                                                                 САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР:  

-----------------------------------                                                                                         1. ---------------------------------- 

                                                                                                                                        2. ------------------------------------  
 
 

4.15. Извођач радова градилиште обезбедио на погодан начин   да-2  не-0  
4.16.Извођач радова поседује одобрен пројекат привременог регулисања 
саобраћаја док трају радови уколико се радови изводе на јавном путу 

 да-5  не-0  

4.17.Радови на путу означени саобраћајном сигнализацијом према пројекту 
привременог регулисања саобраћаја док трају радови 

 да-5  не-0  

 4.18.Извођач радова радове на путу означио саобраћајном сигнализацијом према 
пропису о постављању привремене саобраћајне сигнализације када су у питању 
хитне интервенције 

 да-5  не-0  

4.19.Извођач радова обезбедио јавне површине ради безбедности  пролаза пешака 
до стамбених и пословних просторија 

 да-4  не-0  

 4.20.Извођач радова, односно одговорно лице  вратио раскопану јавну 
саобраћајну површину у првобитно стање у датом року 

 да-5  не-0  

4.21. Извођач радова својом кривицом оштетио инсталације, објекте и уређаје  и у 
одређеном року обавестио надлежну инспекцију, инвеститора, односно власника 
објекта  

 да-3  не-0  

4.22. Извођач радова инсталације, објекте и уређаје које је оштетио својом 
кривицом одмах довео у првобитно стање о сопственом трошку   

 да-4  не-0  

4.23.    Уочени недостаци на јавној саобраћајној површини у гарантном року након 
извођења радова  

 да-3  не-0  

4.24. Одговорно лице поступило по налогу надлежног инспектора  да-5  не-0  
             
НАПОМЕНА: 
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА: 


