
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 
УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

I ДЕО – УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

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 Управљач пута/град/ општина има програм одржавања путева 
да-           

не-           

2 
Управљач јавног пута/град/ општина означава и води евиденцију о 
јавним путевима 

да-           

не-           

3 
 Управљач јавног пута /град/ општина води евиденцију о саобраћајно 
техничким и другим подацима за путеве 

да-           

не-           

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

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

5 Управљач јавног пута врши одржавање елемената и опреме пута:  

5.1  коловоз- тротоар           

5.1.1 -коловоз, тротоар и труп јавног пута нису оштећени, неуређени 
да-           бр. бодова-0 

не-           бр. бодова-   

5.1.2 -ивичњаци  нису оштећени 
да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

5.1.3 -сливници и шахтови у путу су нивелисани да-   да-   бр. бодова- 



не-             р. бодова-          

5.2  сигнализација 
 

 

5.2.1 ознаке на коловозу су обновљене 
да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

5.2.2 
саобраћајни знакови, светлосне ознаки нису оштећени, прљави и/или 
неофарбани 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

5.2.3 
-саобраћајна сигнализација је постављена, замењена, допуњена и 
обновљена 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

5.3  опреме и објеката  за заштиту пута и одводњавање  

5.3.1 
- опрема пута, објекти и опрема за заштиту пута, саобраћаја и 
околине су постављени, замењени, обновљени и допуњени 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-   

5.3.2 
- опрема пута, објекти и опрема за заштиту пута, саобраћаја и 
околине су очишћени 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-   

5.3.3 
- засаде поред пута формиране ради заштите пута су одржаване и 
обнављане 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова- 

5.4  објекти  

5.4.1 
-мостови,тунели,потпорни и обложни зидови,пешачке пасареле и 
други путни објекти нису оштећени и у исправном су стању 

да-   да-   бр. бодова-  

не-             р. бодова-          

5.4.2 
-подземни пролази, покретне степенице и припадајући елементи 
нису оштећени и/ или су у исправном стањуи 

да-   да-   бр. бодова- 

не-             р. бодова-           

5.5 Одводњавање и стабилност  

5.5.1. 
-пропусти, јаркови, риголе и други делови система за одводњавање 
пута су очишћени и уређени 

да-   да-   бр. бодова- 

не-             р. бодова-            

5.5.2 
- зелене површине на путу и земљишном појасу су покошене и 
уређене 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

5.5.3 -косине насипа, усеци и засеци  су уређени 
да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  



 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

Критичан   

 

 

 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                                       МП                                                ИНСПЕКТОР 

5.6 Снег и лед  

5.6.1 

- снег и лед са коловоза су очишћени 

 

 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

6 

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-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова-  

Максималан број бодова:                                                                                                     Утврђени број бодова: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 
УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

 

Врста пута: 

 улица                                      
 други општински јавни пут 
 некатегорисани пут 

 
II. ЗАШТИТА  УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

A. OБАВЕЗЕ НОСИЛАЦА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ И ДРГИХ ПРАВА НА ПУТУ 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2. 
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, 
инсталацијама и водовима уграђеним у јавни пут: 

 

а)  одржава објекат, на начин којим се не оштећује јавни пут 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

б) 
у случају оштећења, односно квара на објекту приступило је, 
без одлагања, отклањању квара и истовремено о предузетим 
радовима обавестило управљача 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

в) 
у случају извођења радова на одржавању пута, изместило је 
објекат, односно прилагодило га насталим променама 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

г) 
извршило је поправку оштећеног дела пута према техничким 
условима и уз надзор управљача 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 



д) 
Извшило поновну поправку пута уколико је оштећење пута 
настало у гарантном року 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                           Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                                                                                           ИНСПЕКТОР 

______________________                                                    М.П.                                      ________________ 

 

 



 

 

 

ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА 
 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 
УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

 

Врста пута: 

 улица                                                                    
 други општински јавни пут            
 некатегорисани пут  

II ЗАШТИТА  УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

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

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 
Сопственик, односно корисник земљишта које се граничи са 
улицом и другим општинским путем:  

 

а) 
подиже ограде, сади дрвеће и засаде поред јавних путева 
који не ометају прегледност јавног пута и угрожавају 
безбедност саобраћаја 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

б) 
уклања гране са стабала које су над коловозом и тротоаром у 
висини мањој од 7 метара, рачунајући од највише тачке 
коловоза 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

в) 

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

в) 
прикључење на улицу и други општински пут, врши уз 
дозволу управљача и решења надлежног органа 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

г) 
омогућава слободно отицање воде и одлагање снега на 
његово земљиште 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



д) 
омогућава прилаз јавном путу или путном објекту ради 
извођења радова на одржавању пута или путног објекта 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                     Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                           ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА  БР. 4 
УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

 

Врста пута: 

 улица                                      
 други општински јавни пут 
 некатегорисани пут 

 
II. ЗАШТИТА  УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

В. ЗАБРАЊЕНЕ РАДЊЕ НА ПУТУ 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

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: 

  

а) 
привремено или трајно заузимање пута 

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

б) 
извођење радови на јавном путу  који нису у вези са 
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
пута 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

в) 
 остављање грађевинског и другог материјала поред јавног 
пута, ако се тиме умањује прегледност на јавном путу 

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

г) 
извођење радова носилаца права службености и других 
права установљених на путу, којима се оштећује јавни пут 
или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

д) 
испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут  

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

ђ) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног да-          -бр. бодова 



јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег 
отицања вода ка њиховим реципиентима 

не-          -бр. бодова 

е)  просипање, остављање или бацање материјала, предмета 
и смећа на пут 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

ж) 
замашћивање пута мазивима или другим сличним 
материјама; 

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

з) 
постављање и коришћење светла или других светлосних 
уређаја на путу и поред пута, којима се омета одвијање 
саобраћаја на путу 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

и) 
 извођење  пољопривредних радова на банкинама, 
косинама и земљишном појасу; 

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

ј) 
 вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета 
по путу 

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

к) 
 спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене 
грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала 

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

л) 
 паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних 
предмета и материјала 

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

љ) 
 наношење блата на јавни пут 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

м) 
 укључивање возила на пут и искључивање са пута ван 
прикључка или укрштаја  

 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

н) 
друге  радње којим се оштећује на  или би се могао 
оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу / 
забране утврђене законом/ 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

Напомена: 

Максимални број бодова:                                                                Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 



степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                  М.П.                                                               ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


