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ОПШТЕ ПОСТАВКЕ: 

Општински пут број:  

Деоница: 

 

Стационажа: 

 
 

 

Врсте инспекцијског надзора: 

1. редовни                    

2. ванредни  

3. допунски 

4. контролни 

Почетак инспекцијског надзора: 

Датум: _________________ 

Време: _________________ 

Место: _________________ 

Пословно име надзираног субјекта 

(Управљача) на путној мрежи:  

Адреса седишта надзираног субјекта: 

Место: 

Телефон: e/mail: 

Матични број: ПИБ 

 

Одговорно лице: 

Име и презиме: 

 

Назив радног места/функција: 

Држављанство: 

Датум и место рођења: 

Место и адреса становања : 

Телефон: e/mail 

Број личне карте: ЈМБГ: 
 

Представници надзираног субјекта (Управљача) присутни инспекцијском надзору: 

 

 

 

Подносилац представке/пријаве: 

Име и презиме/назив: 

 

Место и адреса становања : 

Телефон: e/mail 

Број личне карте: ЈМБГ: 
 

 

 

 

 

  

 

 

Република Србија 

Град Вршац 
Одељење за инспекцијске послове и послове 

одбране и ванредних ситуација 
Број:______________ 

Датум: ____________ 

 

 

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ 

И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1.3 

 

Контрола опреме пута 
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Питање:  Степен ризика: Процена нивоа ризика: Изјашњење 

надзираног 

субјекта: 

1. Да ли видно постоје места 

где недостаје опрема за 

задржавање возила на путу?  

□ Да , ниво 

ризика___ 

број 

бодова___ 

 

□ Не 

 

Ниво ризика 3-  путна косина 

нижа од 3м, са неповољним 

нагибом већим од 1:1,5; 

Ниво ризика 4- путна косина виша 

од 3м, са неповољним нагибом 

већим од 1:1,5; 

Ниво ризика 5- пут се налази 

поред речног тока или опасних 

места. 

 

2. Да ли постоје мостови, 

вијадукти, други објекти и 

пропусти, који немају 

физички денивелисану 

пешачку стазу (најмање 

20цм), и који немају 

постављену опрему за 

задржавање возила на путу ? 

□ Да , ниво 

ризика 5  број 

бодова 5 

 

□ Не 

  

3. Да ли је заштитна опрема 

непрописно постављена у 

плану и профилу пута? 

□ Да , ниво 

ризика 4  број 

бодова 4 

 

□ Не 

  

4. Да ли при удару возила у 

постављену опрему за 

задржавање возила на путу, 

постоји опасност од пробоја 

исте у кабину возила? 

□ Да , ниво 

ризика 5  број 

бодова 5 

 

□ Не 

  

5. Да ли постоје местимичне и 

масивне физичке препреке на 

банкинама или путним 

косинама које нису 

заштићене од удара возила, 

потребном заштитном 

опремом? 

□ Да , ниво 

ризика 4  број 

бодова 4 

 

□ Не 

  

6. Да ли су видно деформисани 

елементи опреме за 

задржавање возила на путу? 

□ Да , ниво 

ризика 4  број 

бодова 4 

 

□ Не 

  

7. Да ли су бетонски и челични 

заштитни уређаји кородирали 

или деградирали? 

□ Да , ниво 

ризика 3  број 

бодова 3 

 

□ Не 

  

8. Да ли постоје високи путни 

објекти где нису постављене 

пешачке ограде? 

□ Да , ниво 

ризика 5  број 

бодова 5 

 

□ Не 

  

9. Да ли су пешачке ограде 

кородирале или 

□ Да , ниво 

ризика 3  број 

бодова 3 
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деформисане?  

□ Не 

10. Да ли постоје места на 

банкинама или бермама, где 

недостају смерокази, или 

нису прописно постављени? 

□ Да , ниво 

ризика 3  број 

бодова 3 

 

□ Не 

  

11. Да ли на опреми пута постоје 

места где недостају потребна 

рефлектујућа тела – 

кадаптиопери? 

□ Да , ниво 

ризика 2  број 

бодова 2 

 

□ Не 

  

12. Да ли је опрема пута 

запуштена, са присутним 

нечистоћама и заосталим 

материјалима? 

□ Да , ниво 

ризика___ 

број 

бодова___ 

 

□ Не 

Ниво ризика 3 – не угрожава 

безбедност саобраћаја. 

Ниво ризика 5 – угрожава 

безбедност саобраћаја или животе 

људи. 

 

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 =  бодoва 

   -за одговор „НЕ“ је нулти ниво 

ризика= 0 бодова; 

 

                 Остварен број бодова: 

 

              ______________________ 

                        Степен ризика (број 

бодова) 

   - 0-10 незнатан,  

   - 11-20 низак,  

   - 21-29 средњи,  

   - 30-39 висок,  

   - 40-48 критичан. 

                    СТЕПЕН РИЗИКА: 

 

        _______________________________ 

 

Завршено у ___________________, дана ______ . ______ . 20____ . године у __________  

 

Надзирани субјекти управљача: 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

Подносилац представке/пријаве: 

 

____________________________ 

 

  Инспектор за саобраћај и путеве: 

                   

 

_____________________________ 

 

 

 

Контролну листу примио-ли: 

 

____________________________ 


