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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Назив правног лица /
предузетника / име и
презиме физичког лица
ПИБ
Матични број
ЈМБГ
е-mail

2. ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПУТЕВА
Надзор се врши:
а) на општинском путу ____________________________________________________________
б) у улици у насељу ______________________________________________________________
1. Носилац права службености на јавном путу за извођење радова на јавном  да, бр. бодова 5
путу (грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и
 не, бр. бодова 0
електро водова, инсталација, постројења и сл.) има сагласност управљача
јавног пута
2. У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација,
постројења и сл. врши се на основу сагласности управљача јавног пута
3. Лице које управља објектом, постројењем, уређајем инсталацијом и
водовима уграђеним у јавни пут, у случају оштећења односно квара на истим,
без одлагања је приступио отклањању оштећења односно квара
4. Лице које управља објектом, постројењем, уређајем инсталацијом и
водовима уграђеним у јавни пут, у случају оштећења односно квара на истим,
обавестило је управљача јавног пута о предузетим радовима на отклањању
оштећења односно квара
5. Ограде, дрвеће и засади подигнути поред јавног пута не ометају
прегледност јавног пута односно не угрожавају безбедност саобраћаја
6. На раскрсници јавног пута са другим путем и/или на укрштању јавног пута
са железничком пругом у истом нивоу обезбеђена је зона потребне
прегледности у складу са прописима
7. Остављен грађевински и други материјал поред јавног пута не умањује
прегледност на јавном путу
8. Натписи (рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање) на путу и поред пута постављени су на
основу одобрења управљача јавног пута
9. На јавном путу није извршено привремено или трајно заузимање пута
10. На јавном путу се не изводе радови који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем или заштитом пута

11. На јавном путу носиоци права службености и других права установљених
на путу изводе радове којима се не оштећује јавни пут или не угрожава
несметано и безбедно одвијање саобраћаја
12. На јавном путу се не врши испуштање вода, отпадних вода и других
течности на пут
13. На јавном путу се не спречава отицање воде са пута, из путног канала
и/или из пропуста кроз труп пута и/или не спречава отицање воде ка
реципиентима
14. На јавном путу се не просипа, оставља или баца материјал, предмети и
смеће
15. На јавном путу се не врши замашћивање пута мазивима и другим сличним
материјалима
16. На јавном путу и поред пута се не постављају и не користе светла или
други светлосни уређаји којима се омета одвијање саобраћаја на путу
17. На јавном путу односно на банкинама, косинама или земљишном појасу
се не оре и не изводе се други пољопривредни радови
18. На јавном путу се не врши вучење предмета, материјала, оруђа и других
врста терета (греде, балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.)
19. На јавном путу односно низ косине засека, усека и насипа пута не врши се
спуштање дрвене грађе, дрва за огрев, камења или другог материјала
20. На јавном путу се не врши паљење раве, другог растиња или отпадних
предмета и материјала
21. На јавном путу се не врши наношење блата са прилазног пута
22. На јавном путу се не врши пуштање стоке без надзора, напасање или
напајање стоке
23. На јавном путу се не врши окретање запреге, трактора, плуга или других
пољопривредних машина и оруђа
24. На јавном путу се не врши укључивање/искључивање возила ван
прикључка или укрштаја и наношење блата на пут
25. На јавном путу се не врши заустављање или остављање возила којим се
омета коришћење пута
26. Ванредни превоз на јавном путу обавља се на основу посебне дозволе
коју је издао управљач јавног пута
27. Возило којим се обавља ванредни превоз које је искључено из саобраћаја,
не користи се за време трајања изскључења из саобраћаја
28. Управљач пута је извршио радове на редовном одржавању јавног пута
Напомена:

Утврђени број
бодова: _______
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