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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

Градска управа за 

друштвене 

делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске 

послове 

Одељење за инспекцијске послове 

Инспекција за јавни превоз и путеве 

Дана: _____________.године 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 

ОПШТИНСКИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ 

ПУТЕВИ И УЛИЦЕ 

- Власник односно непосредни држаоц 

парцеле која се граничи са путем 

- Закон о инспекцијском надзору(„Сл. 

гласник РС“, број 36/15) 

 - Закон о јавним путевима(„Сл. гласник РС“, 

број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) 

 - Одлука о општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама(„Сл. 

гласник Града Ваљева“, 2/12 и 2/14) 

http://www.valjevo.rs/kontrolne-liste/ 

 

I 

 

ВРСТА ПУТА 

Изабери 

1. УЛИЦА  

2. ОПШТИНСКИ ПУТ  

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ  

 

 

II 

 

КОНТРОЛА 

Одговор Изабери Опредељен

и број 

бодова 

Утврђен

и број  

бодова 

1. Власник , односно непосредни држаоц 

земљишта које се граничи са јавним или 

некатегорисаним путем: 

    

1.1 Подиже ограде, сади дрвеће и засада 

поред јавних и некатегорисаних путева 

који ометају прегледност јавног пута и 

угрожавају безбедност саобраћаја 

ДА 

 

 6  

НЕ  0  

1.2 Није уклонио гране са стабала које су над 

коловозом и тротоаром на висини мањој 

од 4 метра, рачунајући од горњих кота 

попречног профила пута 

ДА 

 

 3  

НЕ  0  

1.3 На раскрсници јавног и некатегорисаног 

пута са другим путем и укрштања јавног и 

некатегорисаног пута са железничком 

пругом у истом нивоу, није обезбедио зоне 

потребне прегледности у складу са 

прописима 

ДА 

 

 

 6  

НЕ  0  
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1.4 У случају извођења радова на одржавању 

пута, није изместио објекат, односно 

прилагодио га насталим променама 

 

ДА 

 

 4  

НЕ  0  

1.5 Прикључење на улицу и други јавни и 

некатегорисани пут, врши без дозволе 

управњача и решења надлежног органа 

ДА  7  

НЕ  0  

1.6 Не омогућава прилаз путу или путном 

објекту ради извођења радова на 

одржавању пута или путног објекта 

ДА  3  

НЕ  0  

1.7 Не поштује забране утврђене законом, 

односно предузима радње којим се 

оштећује или би се могао оштетити пут 

или ометати одвијање саобраћаја на путу 

ДА 

 

 6  

НЕ  0  
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    ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                         ИНСПЕКТОР ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ 

 

  ___________________                                       ________________________________________ 


