КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 17

РепубликаСрбија
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
имовину и инспекцијске послове

Некатегорисани путеви

Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“
бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)
Одлука о путевима („Сл.гласник општине
Лучани“ број 6/09) и Одлука о заштити и
коришћењу комуналних објеката ("Службени
гласник Општине Лучани“ број 18/83,
2/94....1/06)

Подаци физичког, правног лица или предузетника
Име и презиме/назив
Место, улица и број
Делатност за коју је регистрован
ЈМБГ или МБР правног лица/
предузетника
ПИБ правног лица/ предузетника
Име и презиме особе за контакт
Назив радног места особе за контакт
Телефон особе за контакт
Електронска адреса особе за контакт
1. Путни канал у функцији
2. Пропуст у функцији
3. Прибављена сагласност управљача пута за изведене радове
4.Ограде, дрвеће и друго растиње ометају прегледност пута и угрожавају
безбедност саобраћаја
5. Заузеће пута
6. Просипање, бацање и остављање било каквих предмета, материјала и смeћа на
путу
7. Испуштање вода и других течности на пут
8. Спречавање отицања воде са пута
9. Орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и
земљишном појасу
10. Паљење траве и другог растиња на путу као и отпадних предмета и
материјала
11. Пуштање стоке на пут без надзора, напајање и напасивање стоке на путу
12. Вучење предмета, материјала, оруђа и других терета по путу и пуштање низ
стране усека, засека и насипа
13. Наношење блата са прилазног пута на јавни пут
14. Извођење радова који нису у вези са изградњом, одржавањем и заштитом
пута
15. Извођење радова којима се оштећује јавни пут или угрожава неометано и
безбедно одвијање саобраћаја
16. Остављање возила којим се омета коришћење пута
17. Окретање запреге, трактора или пољопривредних машина на путу
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18. Свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати
одвијање саобраћаја

Да

Не - 2

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Могући број бодова

32

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

24 - 32

18 - 22

12 - 16

6 - 10

0-4

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:
незнатан

низак

средњи

висок

критичан

Субјект надзора
Име и презиме:

Саобраћајни инспектори
Име и презиме

Радно место

1.

1.

2.

2.

Датум:

