Република Србија
Град Лозница
Градска управа
Одељење за инспекцијске послове
Саобраћајна инспекција
КОНТРОЛНА ЛИСТА 2.1

Преглед пункта зимске службе, одобрења, сагласности и техничке документације
ОПШТЕ ПОСТАВКЕ:
Државни пут број:
Деоница:

Стационажа:
Почетни чвор:
Завршни чвор:

Врсте инспекцијског надзора:
Почетак инспекцијског надзора:
1. редовни
Датум:
2. ванредни
Време:
3. допунски
Место:
4. контролни
Пословно име надзираног субјекта
Управљача на путној мрежи:
Адреса седишта надзираног субјекта:
Поштански број:
Телефон:
Факс:
Решење АПР /број и датум/
Матични број:
Одговорно лице:
Име и презиме:

Место:
e/mail
ПИБ

Назив радног места/функција:
Држављанство:
Датум и место рођења:
Место и адреса запослења :
Место и адреса становања :
Поштански број:

Место:
1

Телефон:

Факс:

e/mail

Број личне карте:
Лични број:
Представници надзираног субјекта (Управљача) присутни инспекцијском надзору:
1.
2.
3.
4.
Пословно име надзираног субјекта:
Адреса седишта надзираног субјекта:
Поштански број:
Телефон:

Место:
Факс:

e/mail

Решење АПР /број и датум/
Матични број:

ПИБ

Одговорно лице:
Име и презиме:
Назив радног места/функција:
Држављанство:
Датум и место рођења:
Место и адреса запослења :
Место и адреса становања :
Поштански број:
Телефон:

Место:
Факс:

e/mail

Број личне карте:
2

Лични број:
Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору:
1
2
3
4
Подносилац представке/пријаве:
Име и презиме/назив:
Место и адреса становања:
Поштански број:
Телефон:

Место:
Факс:

e/mail

Број личне карте:
Лични број:
Питање:

Степен
ризика:

1. Да ли су пунктови зимске службе
распоређени тако да се не могу
ефикасно обављати интервенције на
државним путевима, у складу са
приоритетима државних путева, и
сложености услова рада на зимском
одржавању?

□

2. Да ли на пункту зимске службе не
постоје одговарајуће просторије за
смештај радника?

□

3. Да ли на пункту не постоји посебна
просторија за дежурство одговорног
пословође, са дежурним телефоном?

Да , ниво
ризика___
број
бодова___

□ Не

Да , ниво
ризика 4
број бодова 4

□ Не
□ Да , ниво
ризика 3
број бодова 3
□ Не
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Процена
нивоа ризика:
Ниво ризика 3одржавање путева
није ефикасно и
економично;
Ниво ризика 4интервенције нису
благовремене ;
Ниво ризика 5поједини путеви се
не одржавају у
складу са
плановима зимске
службе.

Изјашњење
надзираног
субјекта:

Да , ниво
ризика 4
број бодова 4

4. Да ли на пункту није обезбеђен хангар за □
смештај соли и мешавине агрегата и
соли?
5. Да ли на пункту није организовано
целодневно дежурство радника по
сменама (минимум 2 смене)?

□ Не
□ Да , ниво
ризика 5
број бодова 5

6. Да ли на пункту не постоји план рада
радника и механизације, по сменама?

□ Не
□ Да , ниво
ризика 4
број бодова 4

7. Да ли на пункту не постоји план зимске
службе?

□ Не
□ Да , ниво
ризика 3
број бодова 3

8. Да ли план зимске службе није усклађен
са важећим Правилником о одржавању
путева?
9. Да ли се на пункту се не води редовно
дневник зимског одржавања по путним
правцима?
10. Да ли се дневници зимског одржавања
нередовно потписују од стране надзорне
службе, управљача пута?
11. Да ли пословођа и руководилац пункта,
немају решење о раду, издато од
одговорног лица, извођача?
12. Да ли се на пункту не зна степен
приправности зимске службе, који је
проглашен од стране управљача пута?
13. Да ли бројно стање механизације и
радника на пункту, не одговара степену
приправности зимске службе,
проглашеном од стране управљача пута?
14. Да ли извођач не поседује адекватну и
ефикасну механизацију за зимско
одржавање, посебно врсту посипача за
економичан рад и дефинисано посипање
соли?

□ Не
□ Да , ниво
ризика 4
број бодова 4
□ Не
□ Да , ниво
ризика 4
број бодова 4
□ Не
□ Да , ниво
ризика 3
број бодова 3
□ Не
□ Да , ниво
ризика 3
број бодова 3
□ Не
□ Да , ниво
ризика 5
број бодова 5
□ Не
□ Да , ниво
ризика 5
број бодова 5
□ Не
□ Да , ниво
ризика___
број
бодова___
□ Не
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Ниво ризика 4- не
утиче на
благовременост и
ефикасност рада ;
Ниво ризика 5
утиче на
благовременост и
ефикасност рада

15. Да ли управљач пута, није прогласио
потребан степен приправности, у складу
са метеоролошком прогнозом, и
тренутним стањем временских услова, и
стању на путевима?

□

16. Да ли на пункту нису обезбеђене
довољне количине материјала за борбу
против поледице (со и агрегат) за
најмање 7 дана рада у сложеним
условима (IV степен зимског
одржавања)?

□

17. Да ли се на пункту не води евиденција о
временским условима, стању на
путевима, ванредним догађајима на путу
и не предаје се дневни извештај о стању
на путевима?

□

18. Да ли се на пункту се не организују
радови на основном редовном
одржавању путева, у смислу чишћења и
поправљања саобраћајне сигнализације
и опреме пута, уклањању снега са
објеката, решавању проблема на
одводњавању пута и слично?

□

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

Да , ниво
ризика___
број
бодова___

□ Не
Да , ниво
ризика___
број
бодова___

□ Не

Ниво ризика 4- не
утиче на
благовременост и
ефикасност рада ;
Ниво ризика 5
утиче на
благовременост и
ефикасност рада и
проходност путева.
Ниво ризика 4- не
утиче на
благовременост и
ефикасност рада ;
Ниво ризика 5
утиче на
благовременост и
ефикасност рада и
проходност путева.

Да , ниво
ризика3
број бодова 3

□ Не
Да , ниво
ризика___
број
бодова___

□ Не

Ниво ризика 3- не
утиче на
безбедност
саобраћаја ;
Ниво ризика 5
утиче на
безбедност
саобраћаја,
видљивост
саораћајних
знакова, систем
одводњавања који
изазива поледицу
на путу и слично ;

Остварен број бодова:
______________________

-за одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика= 0
бодова;
Степен ризика (број бодова)
- 0-15 незнатан,
- 15-30 низак,
- 30-45 средњи,
- 45-60 висок,
- 60-75 критичан.

СТЕПЕН РИЗИКА:
_______________________________

Завршено у __________________________ , дана ______ . ______ . 20____ . године у _________ .
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Надзирани субјекти управљача:

Инспектор за државне путеве:

1.
2.
3.

_____________________________

4.
Надзирани субјект:
1.
2.
3.
4.
Подносилац представке/пријаве:

Контролну листу примио-ли:
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