
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД СУБОТИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ  

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 
УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

I ДЕО – УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима 
(Службени лист града Суботице 6/17) 

Врста пута: 

 улица                                      
 други општински јавни пут 
 некатегорисани пут 

Послове управљања и одржавања пута врши_______________________________________________ 
 

УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број 
бодова 

1 Управљач пута/град/ општина има програм одржавања путева 
да-           

не-           

2 Управљач јавног пута врши одржавање елемената и опреме пута:  

2.1  коловоз- тротоар           

2.1.1 -коловоз, тротоар и труп јавног пута нису оштећени, неуређени 
да-           бр. бодова-0 

не-           бр. бодова-   

2.2  сигнализација 
 

 

2.2.1 ознаке на коловозу су обновљене 
да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

2.2.2 
-саобраћајна сигнализација је постављена, замењена, допуњена и 
обновљена 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

2.3  опреме и објеката  за заштиту пута и одводњавање  

2.4  објекти  

2.5 Одводњавање и стабилност  



 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан 8 - 9  

Низак 6 - 7  

Средњи 4 - 5  

Висок 2 - 3  

Критичан 0 - 1  

 

 

 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                                       МП                                                ИНСПЕКТОР 

2.5.1. 
-пропусти, јаркови, риголе и други делови система за одводњавање 
пута су очишћени и уређени 

да-            бр. бодова- 

не-            бр. бодова-         

2.5.2 
- зелене површине на путу и земљишном појасу су покошене и 
уређене 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

2.5.3 -косине насипа, усеци и засеци  су уређени 
да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

2.6 Снег и лед  

2.6.1 

- снег и лед са коловоза су очишћени 

 

 

да-           бр. бодова- 

не-           бр. бодова-  

3 

управљач јавног пута, благовремено и на погодан начин обавештава 
јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности путева, 
односно у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја на 
јавном путу обавештава јавност у року од 48 часова пре почетка 
примене наведених мера? 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова-  

Максималан број бодова: 9                                                                                             Утврђени број бодова: 


