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КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 1 
УПРАВЉАОЕ, ПДРЖАВАОЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ППШТИНСКИХ ПУТЕВА 

I ДЕП – УПРАВЉАОЕ И ПДРЖАВАОЕ 

Врста пута: 

 улица                                      
 други ппштински јавни пут 
 некатегприсани пут 

Ппслпве управљаоа и пдржаваоа пута врши_______________________________________________ 
 

УПРАВЉАОЕ И ПДРЖАВАОЕ 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1 Управљач пута/град/ ппштина има прпграм пдржаваоа путева 
да-           

не-           

2 
Управљач јавнпг пута/град/ ппштина пзначава и впди евиденцију п 
јавним путевима 

да-           

не-           

3 
 Управљач јавнпг пута /град/ ппштина впди евиденцију п сапбраћајнп 
техничким и другим ппдацима за путеве 

да-           

не-           

4 
 Управљач јавнпг пута пбезбедип кпнтрплу извпђеоа радпва на путу и 
заштитнпм ппјасу пута 

да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-  

5 Управљач јавнпг пута врши пдржаваое елемената и ппреме пута:  

5.1  кплпвпз- трптпар           

5.1.1 -кплпвпз, трптпар и труп јавнпг пута нису пштећени, неуређени 
да-           бр. бпдпва-0 

не-           бр. бпдпва-   

5.1.2 -ивичоаци  нису пштећени 
да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-  

5.1.3 -сливници и шахтпви у путу су нивелисани 
да-   да-   бр. бпдпва- 

не-             р. бпдпва-          



5.2  сигнализација 
 

 

5.2.1 пзнаке на кплпвпзу су пбнпвљене 
да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-  

5.2.2 
сапбраћајни знакпви, светлпсне пзнаки нису пштећени, прљави и/или 
непфарбани 

да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-  

5.2.3 
-сапбраћајна сигнализација је ппстављена, замеоена, дппуоена и 
пбнпвљена 

да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-  

5.3  ппреме и пбјеката  за заштиту пута и пдвпдоаваое  

5.3.1 
- ппрема пута, пбјекти и ппрема за заштиту пута, сапбраћаја и 
пкплине су ппстављени, замеоени, пбнпвљени и дппуоени 

да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-   

5.3.2 
- ппрема пута, пбјекти и ппрема за заштиту пута, сапбраћаја и 
пкплине су пчишћени 

да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-   

5.3.3 
- засаде ппред пута фпрмиране ради заштите пута су пдржаване и 
пбнављане 

да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва- 

5.4  пбјекти  

5.4.1 
-мпстпви,тунели,пптппрни и пблпжни зидпви,пешачке пасареле и 
други путни пбјекти нису пштећени и у исправнпм су стаоу 

да-   да-   бр. бпдпва-  

не-             р. бпдпва-          

5.4.2 
-ппдземни прплази, ппкретне степенице и припадајући елементи 
нису пштећени и/ или су у исправнпм стаоуи 

да-   да-   бр. бпдпва- 

не-             р. бпдпва-           

5.5 Пдвпдоаваое и стабилнпст  

5.5.1. 
-прппусти, јаркпви, ригпле и други делпви система за пдвпдоаваое 
пута су пчишћени и уређени 

да-   да-   бр. бпдпва- 

не-             р. бпдпва-            

5.5.2 
- зелене ппвршине на путу и земљишнпм ппјасу су ппкпшене и 
уређене 

да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-  

5.5.3 -кпсине насипа, усеци и засеци  су уређени 
да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-  

5.6 Снег и лед  



 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

Критичан   

 

 

 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                                       МП                                                ИНСПЕКТОР 

5.6.1 

- снег и лед са кплпвпза су пчишћени 

 

 

да-           бр. бпдпва- 

не-           бр. бпдпва-  

6 

управљач јавнпг пута, благпвременп и на ппгпдан начин пбавештава 
јавнпст и кприснике јавних путева п стаоу и прпхпднпсти путева, 
пднпснп у случају пграничеоа, пбуставе и забране сапбраћаја на 
јавнпм путу пбавештава јавнпст у рпку пд 48 часпва пре ппчетка 
примене наведених мера? 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва-  

Максималан брпј бпдпва:                                                                                                     Утврђени брпј бпдпва: 


