Република Србија
Општинска управа Прибој
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско-правне
послове
Саобраћајна инспекција

КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 4.2

Контрола изградње (полагања) инсталација и постројења на земљишном (путном) и у
заштитном појасу општинског пута
ОПШТЕ ПОСТАВКЕ
општински пут број:
ДЕОНИЦА

Стационажа:
Почетни чвор:
Завршни чвор:

Врсте инспекцијског надзора
Почетак инспекцијског надзора:
1. Редовни
Датум:
2. Ванредни
Време:
3. Допунски
4. контролни
Пословно име надзираног субјекта (одговорног правног лица) инвеститора на изградњи
објекта:
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 једног од родотеља) и презиме:

e/mail:

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

Адреса становања и поштански број:

1

Адреса запослења и поштански број:

Држављанство:

ЈМБГ:
Број ЛК/Издата од:
Телефон:
Факс:
e/mail
Представници надзираног субјекта (инвеститора) присутни инспекцијском надзору:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
Пословно име надзираног субјекта (одговорног правног лица) извођача радова на
објекту:
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 једног од родитеља) и презиме:

e/mail

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

Адреса пребивалишта и поштански број:

Адреса запослења и поштански број

Држављанство:

ЈМБГ:
Број ЛК/Издата од:
Телефон:
Факс:
e/mail
Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору извођача радова.
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
Подносилац представке/пријаве ( Име и презиме/назив):
Место и адреса становања/поштански број:
Телефон/факс/ e-mail:
ЈМБГ/ Број ЛК и од кога је издата:
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Питање

Степен
ризика:

Процена
степена
ризика:

Да , ниво
ризика___
број
бодова___
□ Не

Ниво ризика 3документација у
процедури;
Ниво ризика 5није издат
документ .
Ниво ризика 3документација у
процедури;
Ниво ризика 5није издат
документ .

1.

Да не ли поседује саобраћајно техничке
услове управљача општинског пута за
израду локацијских услова, односно
техничке документације (члан 14.ЗоЈП)?

2.

□
Да ли не поседује сагласност управљача
општинског пута да је техничка
документација израђена у складу са
саобраћајно техничкеим условима издатим
од стране управљача општинског пута?
□

Да ли не поседује решење (коначну
сагласност) управљача општинског пута
са потписаним уговором о надокнади
прописаној постојећим правилником?
4. Да ли не поседује одобрење (решење о
грађевинској дозволи) за изградњу
предметне инсталације или постројења
издатог од стране надлежног органа?
5. Да ли не изводи радове у складу са
одобреном техничком документацијом и
одобрењем за изградњу предметног
објекта?
6. Да ли не поседује саобраћајно техничке
услове управљача општинског пута за
израду саобраћајног пројекта измене
режима и техничког регулисања саобраћаја
за време извођења грађевинских радова?
3.

Да ли не поседује сагласност управљача
општинског пута да је саобраћајни пројекат
измене режима и техничког регулисања
саобраћаја урађен у складу са условима
управљача општинског пута?
8. Да ли не поседује одобрење (решење)
ресорног Министарства о техничком
регулисању и измени режима саобраћаја за
време извођења грађевинских радова?
9. Да ли извођач радова није извршио
постављање саобраћајне сигнализације у
складу са одобреним саобраћајним
пројектом и издатим одобрењем ?
10. Да ли извођач радова није писменим путем
7.

□

Да , ниво
ризика___
број
бодова___
Не

Изјашњење
Надзираног
субјекта

Да , ниво
ризика 5 број
бодова 5
□ Не

□

□

Да , ниво
ризика 5 број
бодова 5

□ Не
□ Да , ниво
ризика 5 број
бодова 5
□ Не
□

Да , ниво
ризика___
број
бодова___

□ Не
□ Да , ниво
ризика___
број
бодова___
□ Не
□ Да , ниво
ризика 5 број
бодова 5
□ Не

Ниво ризика 3документација у
процедури;
Ниво ризика 5није издат
документ .
Ниво ризика 3документација у
процедури;
Ниво ризика 5није издат
документ .

Да , ниво
ризика 5 број
бодова 5
□ Не

□

□

Да , ниво

Ниво ризика 3-
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обавестио надлежну управу саобраћајне
полиције о измењеном режиму саобраћаја
на општинском путу?

ризика___
број
бодова___
□ Не

□
Да ли управљач општинског пута није
обезбедио контролу над извођењем радова
и контролу управљања саобраћајем на
општинском путу за време измене режима □
саобраћаја?
12. Да ли за изграђену инсталацију-постројење □
није извршено геодетско снимање изведеног
стања, и дали не постоји геодетски снимак и
записник о истом.?
□
11.

документација у
процедури;
Ниво ризика 5није издат
документ .

Да , ниво
ризика 3 број
бодова 3
Не
Да , ниво
ризика___
број
бодова___
Не

Ниво ризика 3документација у
процедури;
Ниво ризика 5није издат
документ .

Да ли на основу геодетског снимања није □ Да , ниво
ризика 5 број
изграђена инсталација или је постројење
бодова 5
одступило од пројектованог стања, и да ли □ Не
не постоји урађен елаборат заштите пута?
Остварен број бодова:
Остварен број бодова:

13.

-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 = бодoва

______________________

-за одговор „НЕ“ је нулти ниво
ризика= 0 бодова;
Степен ризика (број бодова)
-0-12 незнатан,
- 12-24- низак,
- 24-36 средњи,
- 36-48 висок,
- 48-63 критичан.

СТЕПЕН РИЗИКА:
_______________________________

Завршено у __________________________ , дана ______ . ______ . 20____ . године
у __________ .
Надзирани субјекти управљача:

Инспектор за општинске путеве:

1.
2.
_____________________________
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3.
4.
Надзирани субјект:
1.
2.
3.
4.
Подносилац представке/пријаве:

Контролну листу примио-ли:
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