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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
1. Моторно возило или прикључно возило које саобраћа на путу има точкове  да, бр. бодова 5
са пумпаним гумама
2. Возило на моторни погон са гусеницама које су снабдевене облогом са
 не, бр. бодова 0
равним површинама или другим одговарајућим облогама, саобраћа на путу са
савременим коловозним застором
3. На путу саобраћа запрежно возило са укупном тежином преко 3 тоне, које
има точкове са пумпаним, сунђерастим или сличним гумама
4. На путу се користи возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско
оптерећење или димензије (ванредни превоз), са посебном дозволом коју је
издала Дирекција за путеве
5. На путу није извршено привремено или стално заузимање пута
6. На путу се не изводе радови који нису у вези са одржавањем и
реконструкцијом пута
7. По путу није извршено посипање, остављање или бацање предмета или
материјала
8. По путу није вршено вучење предмета (греде, балвани, плугови, дрљаче,
камени блокови и сл.)
9. Низ стране засека, усека или насипа, није вршено је спуштање дрвене
грађе, дрва за огрев, камења или другог материјала
10. На путу није извршено паљење траве
11. Није извршено пуштање стоке на пут или напасање на путном земљишту
12. У заштитном појасу пута нису изграђена појила за стоку
13. У заштитном појасу пута се не држи ђубриште или гнојне јаме
14. На путно земљиште, пут или у путни канал се не врши испуштање
отпадних или других вода
15. Није извршено спречавање отицања воде са пута, из путног канала или
пропуста кроз труп пута
16. Није извршено наношење блата на пут са прилазног пута
17. Лице које је нанело смеће и други материјал на пут, исто је уклонило са
пута
18. Сопственици, односно корисници јавних локала, земљишта, простора за
јавне приредбе и других објеката поред пута, чисте и одржавају редовно део
пута испред свог објекта, на начин који не омета саобраћај, односно не
угрожава безбедност саобраћаја и не наноси штета путу и путним објектима

19. На путу, путном објекту или у његовој близини се не изводе радови којима
се може оштетити или угрозити пут или путни објекат, повећати трошкови
одржавања пута и путног објекта или ометати, односно угрожавати саобраћај
20. Грађевински и други материјал који служи одржавању пута, није остављен
поред пута на растојању мањем од 3 метра, рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса, без сагласности Дирекције за путеве
21. У оквиру заштитног појаса пута није изграђен стамбени, пословни и
слични објекти, подигнут споменик, ископан бунар, резервоар, кречана,
септичка јама или слично
22. Ограда или дрвеће поред пута подигнуто је тако да не омета прегледност
пута и угрожава безбедно одвијање саобраћаја истим
23. Дрвеће, шибље и друго растиње, а то није уредно орезана жива ограда до
висине 1,5 метара, није подигнуто у појасу поред пута који износи 4 метра и
обухвата земљишни и 3 метра заштитног појаса
24. Власник или корисник земљишта које се налази поред пута, уклонио је
дрвеће, шибље и друго растиње које се налази на путу наспрам његовог
земљишта
25. Власник или корисник земљишта које се налази поред пута, одржава
путни канал за одвод површинских вода, односно није изградио пропуст на
улазу у своје земљиште
26. Месне заједнице, Дирекција за путеве или други заинтересовани субјекти
се старају о одржавању путева
Напомена:
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