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Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

 
Лица пдгпвпрна за уклаоаое снега, леда и леденица : 

 Управљач пута 
 Организаципна јединица за управљаое јавним превпзпм 
 Вршилац кпмуналне делатнпсти _____________________________ 
 правнп лице/предузетник кпје кпристи или пдржава ппвршину 
 власник/кприсник/држапц неппкретнпсти 
 лице кпме је пдпбренп ппстављаое мпнтажнпг/привременпг пбјекта 
 инвеститпр/извпђач радпва 
 власници станпва и других ппсебних делпва зграде/закупци станпва у државнпј 

свпјини 
 власници/кприсници ппсебних делпва зграде 

 

1. Кпнтрплпм утврђенп да је снег/лед уклпоен са ппвршина:  

а) кплпвпз 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

б) пешачка зпне, зпна усппренпг сапбраћаја, пешачки прелаз,  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

в) трптпари пкп паркпва и пешачке стазе у паркпвима 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

г) јавна паркиралишта 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

д) сливници и сливничке везе 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



ђ) стазе на градским грпбљима и трптпари пкп оих 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

е) пијаце 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

ж) железничка, аутпбуска станице, птвпрени тржни центар, 
сајам, сппртски пбјекат и сл. 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

з) 

трптпар ширине дп 5м испред зграде, припадајуће 
грађевинске парцеле, испред ппслпвне зграде, 
гстамбенп-ппслпвне зграде, пбјекта у изградои, испред 
и пкп неизграђенпг грађевинскпг земљишта, интерна 
сапбраћајница, прилазна/пешачка стаза 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

и) прпстпр пкп мпнтажнпг/пбјекта привременпг карактера 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

ј) пешачка стаза кпја се граничи са ппвршинпм на кпјпј се 
извпде радпви 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

2. 
Са крпвпва и других делпва пбјеката кпји се граниче са 
јавнпм сапбраћајнпм ппвршинпм или сапбраћајнпм 
ппвршинпм у јавнпм кпришћеоу уклпоене су леденице 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

Наппмена: 

Максималан брпј бпдпва:                                                                                 Утврђен 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 



______________________                                                                                               ___________________ 

 


