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Република Србија 
Општинска управа Прибој 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

комунално-стамбене и имовинско-правне 

послове 

Саобраћајна инспекција 
 

 

 
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 4.8 

Контролa активности управљача општинског пута на заштити путева 

 

ОПШТЕ ПОСТАВКЕ 

општински пут број:  

ДЕОНИЦА 

 

 Стационажа: 

 Почетни чвор: 

 Завршни чвор: 
 

 

Врсте инспекцијског надзора 

1. Редовни                   

2. Ванредни  

3. Допунски            

4.  контролни 

Почетак инспекцијског надзора: 

Датум: 

Време: 

Пословно име надзираног субјекта (одговорног правног лица) управљача (инвеститора) на  општинским путевима: 

Адреса седишта надзираног субјекта: 

 

 

Поштански број: Место: 

Телефон: Факс: e/mail: 

Решење АПР /број и датум/: 

Матични број: ПИБ: 

Одговорно лице у правном лицу/одговорно лице: 

Име (име једног од родотеља) и презиме: 
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Занимање, назив радног места и функција: 

 

 

Датум и место рођења: Адреса становања  и поштански број: 

 

Адреса запослења и поштански број: Држављанство: 

 

ЈМБГ: Број ЛК/Издата од: 

Телефон: Факс: e/mail 

Представници надзираног субјекта (инвеститора) присутни инспекцијском надзору: 
 

1.__________________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________ 

 

Пословно име надзираног субјекта (одговорног правног лица) извођача радова  на одржавању општинских путева: 

 

Адреса седишта надзираног субјекта: 

 

 

Поштански број: Место: 

Телефон: Факс: e/mail 

Решење АПР /број и датум/ 

Матични број: ПИБ 

Одговорно лице у правном лицу/одговорно лице: 

Име (име једног од родитеља) и презиме: 

 

 

Занимање, назив радног места и функција: 

 

 

Датум и место рођења: Адреса пребивалишта  и поштански број: 
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Адреса запослења и поштански број Држављанство: 

 

ЈМБГ: Број ЛК/Издата од: 

Телефон: Факс: e/mail 

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору  извођача радова. 

 

1._________________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________________ 

 

Подносилац представке/пријаве ( Име и презиме/назив): 

 

 

Место и адреса становања/поштански број: 

 

Телефон/факс/ e-mail: 

ЈМБГ/ Број ЛК и од кога је издата: 

 

Питање Степен ризика:  Процена нивоа ризика: Изјашњење 

Надзираног 

субјекта 

 

1. Да ли управљач општинског пута  

свакодневно не спроводи активности 

обављање послова заштите јавног пута на 

утврђивању заузећа пута, бесправног 

извођења радова на путу и др. активности 

сагласно чл.45.ст. 1. ЗоЈП? 

□ Да , ниво 

ризика 5     

број бодова 5 

 

□ Не 

  

 

2. Да ли је управљач општинског  пута за 

случај из чл.45.ст. 1. ЗоЈП није поднео 

захтев за покретање поступка надлежној 

инспекцији на начин како је прописано 

чланом 45.ст. 2. ЗоЈП 

□ Да , ниво 

ризика___ број 

бодова___ 

 

□ Не 

Ниво ризика 3- не омета безбедно 

одвијање саобраћаја, и не угрожава 

или не оштећује пут; 

Ниво ризика 5-  

 омета безбедно одвијање саобраћаја 

или  угрожава или оштећује пут. 
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3. Да ли је  управљач општинског пута није 

покренуо поступак код Министарства 

надлежног за послове саобраћаја за 

ограничење коришћења општинског пута 

ако је општински пут у стању описаном у 

ставу 1. члана 46. ЗоЈП 

□ Да , ниво 

ризика 5     

број бодова 5 

 

□ Не 

  

 

4. Да ли је  управљач општинског пута  

истовремено са покретањем поступка из 

става 1. члана 46, ЗоЈП, није предузео 

мере обезбеђења општинског пута 

сагласно ставу 2. Члана 46. ЗоЈП? 

□ Да , ниво 

ризика___ број 

бодова___ 

 

□ Не 

Ниво ризика 3- не омета безбедно 

одвијање саобраћаја, и не угрожава 

или не оштећује пут; 

Ниво ризика 5-  

 омета безбедно одвијање саобраћаја 

или  угрожава или оштећује пут. 

 

 

Остварен број бодова: 

   -одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то: 

Ниво ризика 1 = 1 бод 

Ниво ризика 2 = 2 бода 

Ниво ризика 3 = 3 бода 

Ниво ризика 4 = 4 бода 

Ниво ризика 5 = 5 бодова 

Инспектор у зависности од стања документације може проценити број бодова и степен 

ризика од нивоа ризика 2 до 4 

Остварени 

број бодова 
 

----------------- 

 

Степен ризика (број бодова): 

(за 0-4 незнатан, 4-8 низак, 8-12 средњи, 12-16 висок, 16-20 критичан ) 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

 

--------------- 

  

 

 

ПРИСУТНИ:                                                        КОНТРОЛНУ ЛИСТУ САЧИНИО 

 

Надзирани субјект инвеститора                               Инспектор за општинске путеве: 
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1. ____________________                                ___________________________ 

 

2. ____________________ 

          

Надзирани субјекат извођача радова 

 

1. ____________________ 

 

2. ____________________ 

 

        Подносилац представке/пријаве 

 

        ____________________________ 

 


