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Контролна листа бр.1. 

Путеви 
 

 

1 
 
Обезбеђено несметано и безбедно одвијање саобраћаја 
 

     да-               не-   
              10                  0 

2 

 
Коловоз  и остали елементи пута очишћени у границама 
земљишног појаса 
 

     да-               не-   
              10                  0 

3 

 
Уређене банкине, очишћени и уређени јаркови, пропусти и 
други делови система за одводњавање пута 
 

     да-               не-   
              10                  0 

4 

 
Покошена трава и уређене зелене површине на путу и 
земљишном појасу 
 

     да-               не-   
              10                  0 

5 

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

     да-               не-   
              10                  0 

6 

 
Постављена, замењена и допуњена саобраћајна 
сигнализација 
 

     да-               не-   
              10                  0 

7 
 
Снег и лед са коловоза су очишћени 
 

     да-               не-   
              10                  0 
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8 
 
Издата сагласност за извођење радова на јавном путу 
 

     да-               не-   
              10                  0 

9 

 
У ширини заштитног појаса  (5 м) нема грађевинских и других 
објеката 
 

     да-               не-   
              10                  0 

10 
 
Привремено или стално се врши заузимање пута 
 

     да-               не-   
              10                  0 

11 

 
Изводе се радови који нису у вези са одржавањем и 
реконструкцијом пута 
 

     да-               не-   
              10                  0 

12 
 
Изводе се радови којима се оштећује јавни пут 
 

     да-               не-   
              10                  0 

13 
 
Испуштају се отпадне воде или друге воде и течности на путу 
 

     да-               не-   
              10                  0 

14 
 
Спречава се  даље отицања воде са пута 

     да-               не-   
              10                  0 

15 

 
Писипање, бацање или остављање било каквих предмета, 
материјала и смећа на путу 
 

     да-               не-   
              10                  0 

16 

 
Замашћивање пута мазивима или другим сличним 
материјалима 
 

     да-               не-   
              10                  0 

17 

 
Постављање и коришћење светала или других светлосних 
уређаја на путу ли поред пута којим се одвија ометање 
саобраћаја 
 

     да-               не-   
              10                  0 

18 

 
Паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних 
предмета и материјала 
 

     да-               не-   
              10                  0 

19 
 
Наноси се блато са прилазног пута на јавни пут 
 

     да-               не-   
              10                  0 

20 
 
Пушта се стока  на пут, напаса и напаја  без надзора 
 

     да-               не-   
              10                  0 

 
РЕЗУЛАТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 200 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  

 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Бр.бодова 161-200 121-160 91-120 71-90 70 и мање 

 
 
Надзирани субјекат      Инспектор за саобраћај 
_________________      ____________________ 


