КОНТРОЛНА ЛИСТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

бр. 7

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ИНПЕКЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ
Ниш, ул.Николе Пашића 24

Преглед пута у зимским условима одржавања
ОПШТЕ ПОСТАВКЕ:
Јавни(општински-локални) пут, улица број:

Врсте инспекцијског надзора:
1.
2.
3.

Редовни
Ванредни
Допунски
Контролни

Стационажа:
Почетни чвор:
Завршни чвор:

Почетак инспекцијског надзора:
Датум / Време :

Место:
4.
I. Пословно име надзираног субјекта УПРАВЉАЧА (инвеститора) на јавном путу:
Адреса седишта надзираног субјекта:
Поштански број:
Место:
Телефон:
Факс:
Решење АПР /број и датум/
Матични број:
ПИБ:
Одговорно лице у правном лицу/одговорно лице
Име (име родитеља) и презиме:

e/mail:

Занимање, назив радног места и функција:
Датум и место рођења:

Адреса становања и поштански број:

Адреса запослења и поштански број:

Држављанство:

ЈМБГ:
Телефон:

Број ЛК/издата од:

Факс:

e/mail:

Представници надзираног субјекта управљача (инвеститора) присутни инспекцијском надзору:
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

II. Пословно име надзираног субјекта (одговорног правног лица) ИЗВОЂАЧА РАДОВА на
одржавању путева:
1. / 4

Адреса седишта надзираног субјекта:
Поштански број:
Место:
Телефон:
Факс:
Решење АПР /број и датум:
Матични број:
ПИБ:
Одговорно лице у правном лицу/одговорно лице:
Име (име родитеља) и презиме:

e/mail:

Занимање, назив радног места и функција:
Датум и место рођења:

Адреса становања и поштански број:

Адреса запослења и поштански број

Држављанство:

ЈМБГ:
Број ЛК/издата од:
Телефон:
Факс:
e/mail:
Представници надзираног субјекта извођача радова присутни инспекцијском надзору:
1.________________________________________________
2.________________________________________________
III. ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДСТАВКЕ/ПРИЈАВЕ (Име и презиме/назив):

Адреса и место становања/поштански број:
Телефон:
ЈМБГ:

Факс:

e/mail:
Број ЛК/издата од:

ПИТАЊЕ:

СТЕПЕН
Р И З И К А:

Процена нивоа ризика:

Ниво ризика 2 - временски
1. Да ли је на коловозу пута I приоритета □ Да , ниво
не омогућавају „црн
присутан снег или лед?
ризика ______ услови
коловоз“, а извођач је ангажован у

број бодова ___
□ Не

0

2. Да ли је на коловозу пута II приоритета □ Да , ниво
обустава саобраћаја у изузетним случајевима
ризика ______
трајала дуже од 2 сата?
број бодова ___
□ Не

0

3. Да ли је на коловозу пута III приоритета □ Да , ниво
обустава
саобраћаја,
у
изузетним
ризика ______
случајевима, трајала дуже од 4 сата?
број бодова ___
2. / 4

складу са планом и степеном
приправности;
Ниво ризика 5 - снег и лед је
узрокована неадекватним радом
извођача на путу.
Ниво ризика 2 - временски
услови не омогућавају одвијање
саобраћаја, а извођач је ангажован
у потпуности и у складу са планом
и максималним степеном приправности ;
Ниво ризика 5 - непроходност
је узрокована неадекватним радом
извођача на путу или недовољним
степеном приправности ангажовања од стране надзора.
Ниво ризика 2 - временски
услови не омогућавају одвијање
саобраћаја, а извођач је ангажован
у потпуности и у складу са планом
и максималним степеном припра-

Изјашњење
надзираног
субјекта:

вности ;

□ Не

0

4. Да ли се саобраћај на локалном- □ Да , ниво
општинском путу I и II реда, не може
ризика ______
одвијати без употребе ланаца?
број бодова ___
□ Не

0

5. Да ли се пут не чисти у довољној ширини, □ Да , ниво
или није очишћен цео коловоз?
ризика ______
број бодова ___
□ Не

0

6. Да ли извођач на локалном-општинском □ Да , ниво
путу I реда, у интервенцијама против
ризика ______
стварања поледице, и повећања коефицијента
трења између коловоза и пнеуматика, врши број бодова ___
посипање каменог агрегата или шљаке?
□ Не
0

Ниво ризика 5 - непроходност

је узрокована неадекватним радом
извођача на путу или недовољним
степеном приправности ангажовања од стране надзора
Ниво ризика 2 - временски
услови не омогућавају одвијање
саобраћаја, а извођач је ангажован
у потпуности и у складу са планом
и
максималним
степеном
приправности ;
Ниво ризика 4 - непроходност
без ланаца на државном путу II
реда је узрокована неадекватним
радом извођача на путу или
недовољним степеном приправности ангажовања од стране
надзора;
Ниво ризика 5 - непроходност
без ланаца на државном путу I
реда је узрокована неадекватним
радом извођача на путу или
недовољним степеном приправности ангажовања од стране
надзора
Ниво ризика 2 - временски
услови не омогућавају одвијање
саобраћаја, а извођач је ангажован
у потпуности и у складу са планом
и максималним степеном приправности;
Ниво ризика 4 - непроходност
је узрокована неадекватним радом
извођача на путу или недовољним
степеном приправности ангажовања од стране надзора
Ниво ризика 2 - временски
услови у планинским пределима
не омогућавају „црн коловоз“, а
извођач је ангажован у складу са
планом и степеном приправности;
Ниво ризика 3 - временски
услови
не омогућавају „црн
коловоз“, а извођач је ангажован у
складу са планом и степеном
приправности;
Ниво ризика 5 - посипање
каменог агрегата или шљаке је
узрокована неадекватним радом
извођача на путу.
Ниво ризика 4 - за јавне
општинске и локалне путеве;

7. Да ли се не врши постављање привремене □ Да , ниво
саобраћајне сигнализације за зимске услове,
ризика ______
којима се одређује измена режима саобраћаја
на путу, обавезује коришћење ланаца и број бодова ___
слично?
□ Не
0
Ниво ризика 2 - за јавне
8. Да ли су на коловозу пута присутне веће □ Да , ниво
количине каменог агрегата, заосталог од
ризика ______ општинске и локалне путеве;
посипања, у условима без снега, које
угрожава безбедно одвијање саобраћаја или број бодова ___
омета одводњавање пута?
□ Не
0
3. / 4

Ниво ризика 3 - за јавне
9. Да ли су саобраћајни знакови и смерокази □ Да , ниво
недовољно видљиви због нечистоћа?
ризика ______ општинске и локалне путеве;

број бодова ___
□ Не

ОСТВАРЕНИ БРОЈ БОДОВА :
Одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то:
- Ниво ризика 1 = 1 бод
- Ниво ризика 2 = 2 бода
- Ниво ризика 3 = 3 бода
- Ниво ризика 4 = 4 бода
- Ниво ризика 5 = 5 бодoва

Одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика = 0 бодова;
СТЕПЕН РИЗИКА (број бодова):

- 0-12 незнатан,

- 13-20 низак,
- 21-28 средњи,
- 29-34 висок,
- 35-38 критичан

у _____________ ,

0

Остварен
број бодова:

_________
СТЕПЕН
Р И З И К А:
_________

завршено: дана: ____ . ____ . 20 ____ . године у _________ часова.

ПРИСУТНИ:

КОНТРОЛНУ ЛИСТУ САЧИНИО:

I. Надзирани субјект управљача:

Инспектор за путеве:

1. _______________________
2. _______________________
_____________________________

II. Надзирани субјекат извођача радова:
1. _______________________
2. _______________________
III. Подносилац представке/пријаве:
_________________________

4. / 4

