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КОНТРОЛНА ЛИСТА
ОПШТИНСКИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ
ПУТЕВИ И УЛИЦЕ
Власник односно непосредни држаоц
парцеле која се граничи са путем
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијеске послове
Инспекција за путеве и саобраћај

-
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Дана:_______________. године

Закон о инспекцијском надзору
(„Сл. гласник РС“, број 36/15,
44/2018 – др. закон и 95/2018)
Закон о путевима („Сл. гласник
РС“, број 41/2018 и 95/2018 – др.
закон)
Одлука о општинским и
некатегорисаним путевима и
улицама на територији општине
Љубовија („Сл. лист општине
Љубовија“, бр. 6/2009 и 5/2011)

I

ВРСТА ПУТА

1.

УЛИЦА

2.

ОПШТИНСКИ ПУТ

3.

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ

II

КОНТРОЛА

Власник, односно непосредни
1. држаоц земљишта које се
граничи
са
јавним
или
некатегорисаним путем:
Подиже ограде, сади дрвеће и
засада
поред
јавних
и
некатегорисаних путева који
1.1. ометају прегледност јавног
пута и угрожавају безбедност
саобраћаја.
Није уклoнио гране са стабла
које су над коловозом и
1.2. тротоаром, а које сметају
проходности и прегледности
пута и на други начин
угрожавају безбедност саобраћ.

Одговор Изабери

Изабери

Опредељени
број бодова

ДА

6

НЕ

0

ДА

3

НЕ

0

Утврђени
број
бодова

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

На раскрсници јавног и
некатегорисаног
пута
са
другим путем и укрштања
јавног и некатегорисаног пута
у истом нивоу, није обезбедио
зоне потребне прегледности у
складу са прописима.
У случају извођења радова на
одржавању пута, није изместио
објекат, односно прилагодио га
насталим променама.
Прикључење на улицу и други
јавни и некатегорисани пут,
врши без дозволе управљача и
решења надлежног органа.
Не омогућава прилаз путу или
путном објекту ради извођења
радова на одржавању пута или
путног објекта.
Не поштује забране утврђене
законом и одлуком, односно
предузима радње којим се
оштећује или би се могао
оштетити пут или ометати
одвијање саобраћаја на путу.
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
УТВРЂЕНИ СТЕПЕН
РИЗИКА ПРЕМА
СТЕПЕН РИЗИКА
РАСПОН БРОЈА
ОСТВАРЕНОМ БРОЈУ
БОДОВА
БОДОВА
НЕЗНАТАН
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3
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4–5
ВИСОК
6–7
КРИТИЧАН
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ПРИСУТНО ЛИЦЕ
________________

ИНСПЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ
И САОБРАЋАЈ
______________________

