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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 
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друштвене 
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ПУТЕВИ И УЛИЦЕ 

- Забране 

- 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) 
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ВРСТА ПУТА 

Изабери 

1. УЛИЦА  

2. ОПШТИНСКИ ПУТ  

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ  

 

 

 

II 

 

КОНТРОЛА 

Одговор Изабери Опредељен

и број 

бодова 

Утврђен

и број  

бодова 

1. Забране које се односе на радње којима 

се оштећује или би се могао оштетити 

јавни и некатегорисани пут или ометати 

одвијање саобраћаја на путу : 

    

1.1 Да ли се врши трајно или повремено 

заузимање пута 

ДА  10  

НЕ  0  

1.2 Да ли се изводе радови на путу који нису 

у вези са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом пута 

ДА 

 

 10  

НЕ  0  

1.3 Да ли се врши остављање грађевинског и 

другог материјала поред јавног и 

некатеорисаног пута, ако се тиме 

умањује прегледност на путу 

ДА 

 

 10  

НЕ  0  
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1.4 Да ли се врши извођење радова носилаца 

права службености и других права 

установљених на путу, којима се 

оштећује пут или угрожава несметано и 

безбедно одвијање саобраћаја 

ДА 

 

 10  

НЕ  0  

1.5 Да ли се врши испуштање вода, 

отпадних вода и других течности на пут 

или путни јарак 

ДА  10  

НЕ  0  

1.6 Да ли се врши спречавање отицања вода 

са пута, а посебно из путног јарка и из 

пропуста кроз труп пута и спречавање 

даљег отицања вода ка њиховим 

реципијентима 

ДА 

 

 10  

НЕ  0  

1.7 Да ли се врши просипање, депоновање, 

остављање или бацање материјала, 

отпада, предмета и смећа на пут и 

земљишни појас 

ДА 

 

 10  

НЕ  0  

1.8 Да ли се врши замашћивање пута 

мазивима или другим сличним 

материјама 

ДА 

 

 10  

НЕ  0  

1.9 Да ли се постављају и користе светла или 

други светлосни уређаји на путу и поред 

пута, којима се омета одвијање 

саобраћаја на путу 

ДА 

 

 10  

НЕ  0  

1.10 Да ли се изводи орање и други 

пољопривредни радови на банкинама, 

косинама и земљишном појасу 

ДА  2  

НЕ  0  

1.11 Да ли се врши вучење предмета, 

материјала, оруђа и других врста терета 

по путу 

ДА  2  

НЕ  0  

1.12 Да ли се врши паљење траве и другог 

растиња на путу, као и отпадних 

предмета и материјала 

ДА  5  

НЕ  0  

1.13 Да ли се врши наношење блата са 

прилазног пута на пут 

 

ДА  2  

НЕ  0  

1.14 Да ли се врши пуштање стоке на пут без 

надзора, напасање и напајање стоке на 

путу или путном јарку 

ДА  2  

НЕ  0  

1.15 Да ли се врши окретање запреге, 

трактора, плуга и других 

пољопривредних машина и оруђа на 

путу 

ДА 

 

 2  

НЕ  0  



 

1.16 Да ли се врши кочење запрежних возила 

спречавањем окретања точкова 

ДА  2  

НЕ  0  

1.17 Да ли се врши укључивање возила на пут 

и искључивање са пута ван прикључка 

или укрштаја и наношење блата на пут 

ДА  2  

НЕ  0  

1.18 Да ли се врши заустављање или 

остављање возила којим се омета 

коришћење пута 

ДА  2  

НЕ  0  

1.19 Да ли се врше друге радње којима се 

оштећује или би се могао оштетити пут 

или ометати одвијање саобраћаја на путу 

ДА  10  

НЕ  0  

 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА  

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА УТВРЂЕНИ СТЕПЕН 

РИЗИКА ПРЕМА 

ОСТВАРЕНОМ БРОЈУ 
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    ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                         ИНСПЕКТОР ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ 

 

  ___________________                                       ________________________________________ 


