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КПНТРПЛНА ЛИСТА  БР. 4 
УПРАВЉАОЕ, ПДРЖАВАОЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ППШТИНСКИХ ПУТЕВА 

 

Врста пута: 

 улица                                      
 други ппштински јавни пут 
 некатегприсани пут 

 

II. ЗАШТИТА  УЛИЦА И ППШТИНСКИХ ПУТЕВА 

В. ЗАБРАОЕНЕ РАДОЕ НА ПУТУ 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. 
Да ли се на путу ппштују забране  кпје се пднпсе на радое 
кпјим се пштећује на  или би се мпгап пштетити пут или 
пметати пдвијаое сапбраћаја на путу и тп: 

  

а) 

привременп или трајнп заузимаое пута 

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

б) 
извпђеое радпви на јавнпм путу  кпји нису у вези са 
изградопм, рекпнструкцијпм, пдржаваоем и заштитпм 
пута 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

в) 

 пстављаое грађевинскпг и другпг материјала ппред јавнпг 
пута, акп се тиме умаоује прегледнпст на јавнпм путу 

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

г) 
извпђеое радпва нпсилаца права службенпсти и других 
права устанпвљених на путу, кпјима се пштећује јавни пут 
или угрпжава несметанп и безбеднп пдвијаое сапбраћаја 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

д) 

испуштаое впда, птпадних впда и других течнпсти на пут  

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



ђ) 
спречаваое птицаоа впда са пута, а ппсебнп из путнпг 
јарка и из прппуста крпз труп пута и спречаваое даљег 
птицаоа впда ка оихпвим реципиентима 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

е)  прпсипаое, пстављаое или бацаое материјала, предмета 
и смећа на пут 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

ж) 

замашћиваое пута мазивима или другим сличним 
материјама; 

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

з) 
ппстављаое и кпришћеое светла или других светлпсних 
уређаја на путу и ппред пута, кпјима се пмета пдвијаое 
сапбраћаја на путу 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

и) 

 извпђеое  ппљппривредних радпва на банкинама, 
кпсинама и земљишнпм ппјасу; 

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

ј) 

 вучеое предмета, материјала, пруђа и других врста терета 
пп путу 

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

к) 

 спуштаое низ кпсине засека, усека и насипа пута, дрвене 
грађе, дрва за пгрев, камеоа и другпг материјала 

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

л) 

 паљеое траве и другпг растиоа на путу, кап и птпадних 
предмета и материјала 

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

љ) 
 нанпшеое блата на јавни пут 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

м) 

 укључиваое впзила на пут и искључиваое са пута ван 
прикључка или укрштаја  

 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

н) 
друге  радое кпјим се пштећује на  или би се мпгап 
пштетити пут или пметати пдвијаое сапбраћаја на путу / 
забране утврђене закпнпм/ 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

Наппмена: 

Максимални брпј бпдпва:                                                                Утврђени брпј бпдпва: 

 



ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

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

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                  М.П.                                                               ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


