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Република Србија 
Град Лозница 
Градска управа 

Одељење за инспекцијске послове 
Саобраћајна инспекција 

 

 
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 4.6 

Контрола извођење радова  и вршења других штетних радњи од стране корисника 
државних путева  (чл.44. ЗоЈП) 

 

ОПШТЕ ПОСТАВКЕ 
Државни 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) инвеститора на 
изградњи објекта: 
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: 
 
 
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.__________________________________________________________________________ 
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Пословно име надзираног субјекта (одговорног правног лица) извођача радова  на 
објекту: 
 
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: 

 
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 се врши привремено или трајно 
заузимање државног пута? 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 

 

2. Да ли се врши извођење радова на 
државном путу који нису у вези са 
изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом пута, без 
претходно прибављених потребних 
одобрења и сагласности управљача пута? 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 
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3. Да ли носилац права службености и 
других права установљених на путу врши 
извођење радова, којима се оштећује 
државни пут или угрожава несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја? 

□ Да , ниво 
ризика 5 
број 
бодова 5 

□ Не 

  

4. Да ли се врши испуштање отпадних и 
других вода и течности на државни пут? 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета 
безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 

 

5. Да ли се врши спречавање отицања вода 
са пута, а посебно из путног јарка и из 
пропуста кроз труп пута и спречавање 
даљег отицања вода ка њиховим 
реципијентима 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут и 
суседе пута; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут и 
суседе. 

 

6. Да ли се врши просипање, остављање или 
бацање материјала, предмета и смећа на 
државни пут? 

 
□ Да , ниво 

ризика 5 
број 
бодова 5 

□ Не 

  

7. Да ли се врши замашћивање државног 
пута мазивима или другим сличним 
материјалима? 

□ Да , ниво 
ризика 5 
број 
бодова 5 

 
□ Не 

  

8. Да ли је извршено постављање и 
коришћење светла или других светлосних 
уређаја на путу и поред пута којима се 
омета одвијање саобраћаја на путу? 

□ Да , ниво 
ризика 5 
број 
бодова 5 

□ Не 

  
 
 
 

9. Да ли се врши орање и извођење других 
пољопривредних радова на банкинама, 
косинама и земљишном појасу државног 
пута 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 

 

10. Да ли се врши вучење предмета, 
материјала, оруђа и др. врста терета по 
путу (греде, балвани, гране,камени 
блокови, плугови, дрљаче и сл.) 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 4- 
не омета 
безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 
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11. Да ли се врши спуштање низ косине 
засека, усека и насипа државног пута, 
дрвене грађе, дрва за огрев, камења и др. 
материјала. 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

 
□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета 
безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 

 

12. Да ли се врши паљење траве и других 
растиња на државном  путу, као и 
отпадних предмета и материјала? 

□ Да , ниво 
ризика 5 
број 
бодова 5 

□ Не 

  

13. Да ли се врши наношење блата са 
прилазног пута на државни пут? 

□ Да , ниво 
ризика 5 
број 
бодова 5 

□ Не 

  

14. Да ли се врши пуштање стоке на државни 
пут без надзора, напасање и напајање 
стоке на путу? 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета 
безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 

 

15. Да ли се врши окретање запреге, трактора, 
плуга и др. пољопривредних машина и 
оруђа на државном путу? 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 

 

16. Да ли се врши кочење запрежних возила 
спречавањем окретања точкова?  

□ Да , ниво 
ризика 5 
број 
бодова 5 

□ Не 

  

17. Да ли се врши укључивање возила на пут 
и искључивање са пута ван прикључка 
или укрштаја и наношење блата на пут? 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 3- 
не омета 
безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 

 

18. Да ли се врши заустављање или 
остављање возила којим се омета 
коришћење државног пута ? 

□ Да , ниво 
ризика___ 
број 
бодова___ 

□ Не 

Ниво ризика 4- 
не омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја и не 
угрожава пут; 
Ниво ризика 5-  
 омета безбедно 
одвијање 
саобраћаја или 
угрожава пут. 
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19. Да ли је извршено било какво чињење 
којим се оштећује или би се могао 
оштетити државни пут или ометати 
саобраћај на путу? 

□ Да , ниво 
ризика 5 
број 
бодова 5 

□ Не 

  

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) 
   - 0-19 незнатан,  
   - 19-38 низак,  
   - 38-57 средњи,  
   - 57-76 висок,  
   - 76-95 критичан. 

                    СТЕПЕН РИЗИКА: 
 
        _______________________________ 

  

Завршено у ________________________ , дана _____ . _____ . 20____ . године у __________ . 

 

Надзирани субјекти управљача: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Надзирани субјект: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Подносилац представке/пријаве: 
 
 
 

  Инспектор за државне путеве: 
 
 
 

                     
_____________________________ 

 
 
 

 
Контролну листу примио-ли: 
 
 
 


