
РEПУБЛИКА СРБИЈА КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1
ГРАД БЕОГРАД ОДРЖАВАЊЕ  УЛИЦА, ЛОКАЛНИХ
УПРАВА  ГРАДКСЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

ОДЛУКА О УЛИЦАМА, ЛОКАЛНИМ И НЕКТАЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
("Службени лист града Београда" 9/96,12/96 и 20/2000)

Врста пута:

 улица
 други општински јавни пут
 некатегорисани пут

КОРИСНИК/СОПСТВЕНИК ЗЕМЉИШТА

I Сопственик, односно корисник земљишта се граничи
са:

улица

други општински јавни  пут

некатегорисани пут

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

I I Питање одговори опредељени
бр. бодова

утврђени
бр. бодова

2. Пропуст на путном јарку, ради уласка у своје парцеле,
тако да вода можe несметано да протиче

да- 0

не- 3

3.
Одржава путне јаркове и чисти их најмање једанпут
годишње, и то најкасније до априла месеца сваке
године

да- 0

не- 3

4. коси траву и коров поред пута
да- 0

не- 4

5.
Путни јарак  трапезастог облика, димензија:
- дубина не мања од 0.40 метара

- горња ширина 1.20 метара
- доња ширина 0.40 метара

да- 0

не- 2

6.
Одржавање путног појаса (кресање дрвећа, шибља и
другог растиња) поред улица, локалних и
некатегорисаних путева)

да- 0

не- 3



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

Незнатан 0-10

Низак 11-15

Средњи 16- 20

Висок 21-31

критичан 32-40

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. ИНСПЕКТОР

______________________                                                                                               ___________________

ЗАШТИТА  УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

III Питање одговори опредељени
бр. бодова

утврђени
бр. бодова

7.
Извођење радова који нису у вези са одржавањем и
реконструкцијом саобраћајнице, а који би могли да
оштете и угрозе саобраћајницу или путни објекат, као и
неовлашћено заузимање саобраћајнице

да- 5

не - 0

8. Вучење по коловозу предмета којима се оштећује
коловоз и омета саобраћај

да - 5

не - 0

9. Спуштање низ стране насипа, засека и усека: камења,
дрвене грађе и другог материјала

да - не 5

не - 0

10
.

Орање копање и вршење сличних радова, одлагање
отпадног материјала, смећа, наношење блата са
прилазних путева, израда рампе уз ивичњак

да - не 5

не - 0

11
.

Спречавање отицања атмосферских вода, као и
испуштање отпадних и других вода на путно земљиште
или у путни јарак

да - не 5

не - 0

Укупан број бодова:

НАПОМЕНА:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА


