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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Град Панчево
Градска управа 

Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење инспекције за саобраћај и 

путеве

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ПУТЕВА

На основу  Закона о јавним путевима 
(„Сл.гласник РС“,бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) 

ОДЛУКА О УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 
(„Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14)

Редни 
број ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ Број 

повреда

Члан 2. ЗЈП
1)"пут" јесте изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или 
одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима;
2)"јавни пут" јесте пут који испуњава прописане критеријуме за категоризацију од стране надлежног органа;
3)"општински пут" јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, односно града, као и 
територију општине, односно града са мрежом државних путева;
4)"саобраћајна површина" јесте посебно уређена површина за одвијање свих или одређених видова 
саобраћаја или мировање возила;
5)"некатегорисани пут" јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних корисника, коју 
надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као 
некатегорисани пут;
6)"улица" јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља;
7)"коловоз" јесте изграђена површина јавног пута по којој се одвија саобраћај и чине га саобраћајне траке 
(возне, додатне, ивичне, зауставне и сл.) за кретање, односно мировање возила;
8)"путни објекти" су мостови, надвожњаци, подвожњаци, вијадукти, аквадукти, пропусти, тунели, галерије, 
потпорни и обложни зидови и сл.;
9)"раскрсница" јесте површина на којој се укрштају или спајају путеви и може бити површинска (укрштање у 
нивоу), или денивелисана (укрштање ван нивоа);
10)"прилазни пут" јесте саобраћајна површина преко које се омогућава власнику, односно непосредном 
држаоцу непокретности која се налази поред јавног пута прилаз на тај пут;
11)"прикључак" јесте саобраћајна површина којом се повезује јавни пут ниже категорије са јавним путем 
више категорије или некатегорисани пут, односно прилазни пут са јавним путем;
12)"сусед" јесте власник, односно непосредни држалац земљишта и објеката, односно уређаја на 
земљишту, које има најмање једну заједничку границу са јавним путем;
13)"заштитни појас" јесте површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну, чија је ширина 
одређена овим законом и служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему;
14)"саобраћајна сигнализација" обухвата средства и уређаје за праћење, контролу, регулисање и вођење 
саобраћајних токова (саобраћајни знакови на путевима);
15)"ванредни превоз" јесте превоз возилом које осовинским оптерећењем, укупном масом, ширином, 
дужином и висином прекорачује прописане мере;
16)"одржавање пута" јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја и чува употребна вредност јавног пута у стању које је било у тренутку изградње, односно 
реконструкције;
17)"заштита пута" јесте забрана или ограничавање интервенција на јавном путу, заштитном појасу и 
појасу контролисане изградње, прописаних овим законом;
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18)"управљач јавног пута" јесте јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или 
предузетник, који су регистровани за обављање делатности управљања јавним путем.

1. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
Члан 91. ЗЈП
Надлежни  инспектор  општинске,  односно  градске  управе,  у  вршењу  послова  инспекцијског 
надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица, има 
права,  дужности  и  овлашћења републичког  инспектора  за  државне  путеве  утврђених  овим 
законом.

1.1.
Чл.11. ЗЈП став 1.

1. Да ли је управљач јавног пута означио и води евиденцију о јавним путевима и о саобраћајно-техничким и 
другим подацима за те путеве.

□да □не

1.2.

Чл.12. Став 3. ЗЈП

1. Ако се део државног пута не користи за саобраћај, о начину и условима  коришћења земљишта на коме се 
налази тај пут одлучиће управљач јавног пута у року од три месеца од дана престанка коришћења јавног 
пута за саобраћај. 

□да □не

1.3.

Чл.13. Став 1. и 2. ЗЈП

1. Да ли је управљач јавног пута у року од 15 дана од дана достављања употребне дозволе, поднео захтев за 
упис права коришћења на јавном путу, као и права службености и других права одређених Законом којим се 
установљава на јавном путу у корист других лица у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписује права 
непокретности.

□да □не

2. Да ли је управљач јавног пута поднео захтев за упис промене, брисање података, у јавне књиге, званичну 
евиденцију у које се уписују право непокретности за лице у чију корист је установљено неко од права, у року 
од 15 дана од дана настанка промена на установљеним правима, заснованих на Законом прописаном 
правном основу.

□да □не

1.4.

Чл.28. ЗЈП

1. Да ли је у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, се врши изградња грађевинских или других  
објеката,  као  и  постављање постројења,  уређаја  и  инсталација,  осим  изградње  саобраћајних  површина 
пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја, инсталација који служе потребама јавног пута и 
саобраћаја на јавном путу.

□да □не

2.  Да  ли  је  у  заштитном  појасу  приликом   изградње,  постављања  водовода,  канализације,  топловода, 
железничке пруге и др. објеката, и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл..
прибављена сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

□да □не

3. Да ли је управљач јавног пута обезбедио контролу извођења радова. □да □не

1.5.
Чл.30. Став 2. ЗЈП

1. Да ли се у појасу контролисане изградње врши отварања рудника, каменолома, депоније отпада и смећа.
□да □не

1.6.
Чл.31. ЗЈП

1. Да ли се поред јавних путева подижу ограде, дрвеће и засади које ометају прегледност јавног пута и 
угрожавају безбедност саобраћаја.                                            

□да □не

1.7.

Чл.35. Став 1. и 2. ЗЈП

1. Да ли је ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја, заштите државног пута од  оштећења на 
местима  на којима се окупљају грађани у великом броју (спортски  стадиони, сајмишта, школе, јавни локали 
и сл.) или на местима која се користе  за држање стоке у већем броју (пашњаци, ергеле и сл.), која се налазе 
поред државног пута са великом густином саобраћаја,  подигнута одговарајућа ограда којом се одваја то 
место од државног пута.

□да □не

2. Да ли подизањем ограде умањена прегледност на државном путу. □да □не
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1.8.
Чл.36. ЗЈП

1. Да ли остављањем грађевинског и другог материјала поред јавног пута, умањује прегледност на јавном 
путу.

□да □не

1.9.

Чл.37. Став 1. и 2. ЗЈП

1. Да ли је прикључак прилазног пута на јавни пут изграђен уз сагласност  управљача јавног пута.
□да □не

2. Да ли се раскрсница или укрштај општинског, некатегорисаног пута, као и улице,   са државним путем, 
прикључак на државни пут гради уз сагласност јавног предузећа. □да □не

1.10. 

Чл.38. Став 1. и 2. ЗЈП

1. Да ли се земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут изграђује са трврдом подлогом или са  
истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно на које се прикључује, у ширини од 
најмање 5 м. и у дужини од најмање 40 м. за државни пут I  реда,20 м. за државни пут  II другог реда и 10 м. 
за општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута.

□да □не

2. Да ли је прилазни пут који се прикључује на јавни пут изграђен на начин  прописан у тачки 1. □да □не

1.11.
Чл.40 ЗЈП

1. Да ли је за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута прибављена сагласност 
управљача јавног пута.

□да □не

1.12.
Чл.41. Став 2. ЗЈП

1. Да ли је сусед јавног пута омогућио прилаз јавном путу или путном објекту ради извођења радова на  
одржавању јавног пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете.

□да □не

1.13.

Чл.42. Став 1. и 2. ЗЈП

1.Да  ли  је  ради  заштите  јавног  пута  од  спирања  и  одроњавања,  управљач  јавног  пута,  ако  природа 
земљишта допушта, да косине усека,  засека и насипа,  као и земљишни појас озелени травом, украсним 
шибљем, и др. растињем тако да се не омета прегледност на јавном путу.

□да □не

2. Да ли се засади  уредно одржавају и обнављају. □да □не

1.14. 

Чл.43.  ЗЈП

1.  Да  ли  су  рекламне  табле,  рекламни  панои,  уређаји  за  сликовно  или  звучно  обавештавање  или 
оглашавање, постављене на државном путу, поред тог пута на удаљености од 7 м. ,на  општинском путу и  
поред тог пута на удаљености од 5 м.,  мерено са спољне стране од ивице коловоза.

□да □не

2. Да ли је постављање натписа извршено на основу одобрења које издаје управљач јавног пута. □да □не

1.15.
Чл.44. ЗЈП

Да ли се на јавном путу врши :
1. Привремено или трајно заузимање пута. □да □не
2. Извођење радова на јавном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,одржавањем и заштитом 
пута. □да □не

3. Извођење  радова носилаца права службености и других права установљених на  путу, којима се оштећује 
јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање  саобраћаја. □да □не

4. Испуштање вода, отпадних вода и др. течности на путу. □да □не
5. Спречавање отицања вода са пута, посебно из путног јарка и из прописта кроз  труп пута и спрачавање 
даљег отицања вода ка њиховим реципијентима. □да □не

6. Просипање, остављање, бацање материјала, предмета и смећа на пут. □да □не
7. Замашћивање пута мазивима или др. сличним материјама. □да □не
8. Постављање и коришћење светла или др. светлостних уређаја на путу и поред  пута, којима се омета 
одвијање саобраћај на путу . □да □не

 9. Орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама,  земљишном појасу. □да □не
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10. Вучење предмета, материјала, оруђа и др. врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени блокови, 
плугови, дрљаче и сл.). □да □не

11. Спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и др.материјала. □да □не
12. Паљење траве и др, растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала. □да □не
13. Наношење блата са прилазног пута  на јавни пут. □да □не
14. Пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу. □да □не
15. Окретање запреге трактора, плуга и др. пољопривредних машина и оруђа на путу. □да □не
16. Кочење запрежних возила спречавањем покретањем точкова. □да □не
17. Укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или  укрштаја и нанаошење блата на 
пут. □да □не

18. Заустављање или остављање возила којим се смета коришћење пута. □да □не
19. Свако чињење којим се оштећује или би се могао оштгетити пут или ометати одвијање саобраћаја на 
путу. □да □не

1.16.

Чл 45.став 1. и 2. ЗЈП

1. Да ли управљач  јавног пута у обављању послова заштите јавног пута, свакодневно спроводи активности  
утврђивања заузећа јавног пута, бесправног извођења радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих др. 
чињења којима се битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут или ометати одвијање саобраћаја на 
јавном путу.

□да □не

2.  Да  ли  је  управљач јавног  пута  ,   без  одлагања,  поднео  писмени захтев  који  се  заснива  на  тачном,  
потпуном,  одређеном  чињеничном  стању  надлежене  инспекције  за  јавне  путеве,  ради  предузимања 
инспекцијских мера уз коју је дужан да достави ситуациони план  издат од надлежног органа, овлашћеног 
лица, у случајевима када је тај план подесно доказно средство за утврђивање чињеничног стања.

□да □не

1.17.

Чл.47. Став 1. 2. и 4. ЗЈП

1. Да ли моторна и прикључна возила која саобраћају на јавним путевима, осим возила са гусеницама  имају 
точкове са пнеуматицима.

□да □не

2.  Да ли возило са гусеницама које саобраћа на јавном путу са савременим коловозним застором,  има 
гусенице заштићене облогом са равним површинама  или др. одговарајућим облогама. □да □не

3. Да ли запрежно возило са укупном масом преко 3 тоне које саобраћа на јавном путу има точкове са  
пнеуматицима. □да □не

1.18. 

Чл.48. Став 2.3. 5. и 6. ЗЈП

1. Да ли се ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији Града Панчева, обавља на  
јавним путевима на основу посебне дозволе коју издаје управљач јавног пута. 

□да □не

2.  Да  ли  је  о  издатим дозволама управљач јавног  пута  писмено  обавестио  Министарство  надлежно  за  
унутрашње послове, Министарство мадлежно за послове саобраћаја, надлежни орган Општине или Града, 
као и лице које врши послове на одржавању јавних путева на којима ће се обавити ванредни превоз.

□да □не

3. Да ли је лице које обавља ванредни превоз  пре почетка обављања ванредног превоза, обављање тог  
превоза ускладио са управљачем јавног пута. □да □не

4. Да ли је лице које обавља ванредни превоз обавестио о обављању тог превоза Министарство надлежно за  
унутрашње послове. □да □не

1.19.
Чл.49. ЗЈП

1. Контролу ванредног превоза као и контролу највећих дозвољених осовинских  оптерећења, укупне масе и  
димензије возила, које саобраћају на јавном путу, врши овлашћено службено лице Министарства надлежног 
за унутрашње послове, овлашћено лице Министарства надлежног за послове саобраћаја,овлашћено лице  
општинског, градског органа надлежно за послове саобраћаја. 

□да □не

2. Возилом којим се обавља ванредни превоз пез посебне дозволе, искључује се из саобраћаја на јавном 
путу овлашћено лице одређује место паркирања возила  до прибављања посебне дозволе. □да □не
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3. Да ли се за време трајања искључења из саобраћаја, користи возила које у вршењу контроле искључено 
из саобраћаја. □да □не

1.20.
Чл. 50. став 1. ЗЈП

1. Да ли је лице које обавља ванредни превоз, тај превоз обавља у складу са дозволом  овог Закона.
□да □не

1.21.

Чл. 52. став.1,3 и 5. ЗЈП

1. Да ли је возач, возило које је онеспособљено за даљу вожњу- ималац возила, уклонио са трупа јавног пута 
одмах,најкасније у року од 2 часа од тренутка онеспособљавања возила. 

□да □не

2. Да ли је возач, терет који је пао са возила - ималац возила, уклонио са трупа јавног пута одмах, најкасније 
у року од 2 часа од тренутка падања терета □да □не

3. Да ли је возач, возило које је  онеспособљено за даљу вожњу- ималац возила, уклонио са земљишног  
појаса јавног пута одмах,  најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања  возила . □да □не

4.Да ли је возач, терет који је пао са возила - ималац возила уклонио са трупа јавног пута одмах, а најкасније  
у року од 12 часова од тренутка  падања терета о трошку имаоца возила, терета. □да □не

5. Да ли је уклањањем возила, терета са трупа или земљишног појаса јавног пута извршено тако да се не 
нанесе штета јавном путу. □да □не

1.22.
Чл.53. Став 3. ЗЈП

1. Да ли је управљач јавног пута о забрани саобраћаја, благовремено обавестио јавност путем средстава  
јавног информисања и на други уобичајени начин и предузео потребне мере обезбеђења.

□да □не

1.23.
Чл.54. ЗЈП
1. Да ли је управљач јавног пута благовремено и на погодан начин обавестио јавног и кориснике јавних  
путевао о стању и проходности тих путева, а у случају ограничене обуставе, и забаранио саобраћај на јавном  
путу, у року од 48 часова пре почетка примене наведених мера.  

□да □не

1.24.

Чл. 55. ЗЈП

1. Да ли је управљач јавног пута поставио, заменио, допунио и обновио саобраћајну сигнализацију, опрему 
пута и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу решења о техничком регулисању 
саобраћаја које издаје Министарство, општински градски огран надлежан за послове саобраћаја.

□да □не

2. Да ли управљач јавног пута редовно чисти саобраћајну сигнализацију и опрему пута. □да □не
2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

2.1. 
Чл. 57. став 2. ЗЈП

1. Да ли је управљач јавног пута при извођењу радова обезбедио несметани и безбедан саобраћај и очувао  
употребну вредност пута. 

□да □не

2.2.

Чл.59. став 5. и 6. ЗЈП  

Да ли радови на периодичном одржавању јавног пута обухватају:
1. Радове на ојачању коловозне конструкције, рехабилитацији и појачаном одржавању.

□да □не

2.  Радове  који  се  изводе  према  техничкој  документацији  која  се  израђује  у  складу   са  овим  Законом,  
техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак технички опис, ситуациони 
план,  уздужни  профил  попречне  профиле,  детаље  потребе  за  извођење  радова,  пројекат  саобраћајне 
сигнализације и опреме, опис радова са предмером и прерачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време 
извођења радова и техничку контролу  техничке документације.

□да □не

2.3. 3. Градски орган надлежан за послове саобраћаја, образује комисију за технички преглед изведених радова 
на периодичном одржавању јавног пута и издаје акт о пријему тих радова. □да □не

2.4.

Чл. 62. став 3. ЗЈП

1.   Да  ли  је  градски  орган  надлежан  за  послове  саобраћаја,  по  предходно  прибављеном  мишљењу 
Министарства надлежног за унутрашње послове, донео решење о забрани саобраћаја, у којем утврђује којим 
ће се другим путем одвијати саобраћај и под којим условима уз сагласност управљача јавног пута на који се 
врши преусмеравање саобраћаја.  

□да □не
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2.5.
Чл.65. ЗЈП

1. Да ли је у случају прекида саобраћаја због елементарних непогода управљач јавног пута поступио на 
основу посебног плана за отклањање последица  од елементарних непогода.

□да □не

3 ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

3.1.

Чл. 73. ЗЈП

Да ли  је изградња на  јавним путевима у сагласности са техничком документацијом:

1.Станица за снабдевање моторних возила горивом

□да □не

2. Аутосервиса □да □не
3. Објеката за привремени смештај онеспособљених возила, а за аутопутеве и државне путеве  I  реда и 
места за изградњу □да □не

3.2.

Чл.74. Став 1. 2. 3. и 4. ЗЈП

1.Да ли је инвеститор,  најмање 30 дана пре почетка радова на изградњи,реконструкцији јавног пута или 
путног објекта о томе обавестио јавност путем  средстава јавног информисања или на др. уобичајени начин.

□да □не

2.  Да  ли  су  лица,који  су  имаоци  и  који  су  дужни  да  се  старају  о  објектима,  постројењима,  уређајима,  
инсталацијама  и  водовима  уграђеним  у  труп  јавног  пута  и  у   земљишном  појасу,  у  путном  објекту 
(канализација, водовод, електричне, телекомуникационе инсталације и сл.), ускладили радове на истим са 
радовима на реконструкцији јавног пута .

□да □не

3. Да ли је инвеститор најмање 60 дана пре почетка радова, писмено обавестио лица о почетку радова. □да □не
4. Да ли су лица  при реконструкцији и извођењу других радова на јавном путу о свом трошку, при изградњи  
јавног пута о трошку инвеститора јавног пута, изместили објекте, постројења, уређаје,инсталације и водове,  
или их прилагодили  насталим променама

□да □не

3.3.

Чл.75. Став 1. ЗЈП

1.Да ли је постојећи јавни пут односно његов део, који се измешта због градње другог објекта (железничка  
инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо језеро,  аеродром и сл.),  изграђен са елементима који 
одговарају категорији тог пута.

□да □не

3.4.

Чл.81. ЗЈП

Да  ли  је  обезбеђења заштита  јавног  пута  и  саобраћаја  на  местима подложним одроњавању или 
изложеним снежним наносима, бујицама и јаким ветровима:
1. Изградњом сталних објеката ( потпорни, обложни, преградни и ветробрански зидови и сл.). □да □не

2. Сађењем заштитних шумских појасева и других засада. □да □не
3. Постављање привремених направа (палисаде, дрвене лесе, металне решетке, жичане мреже и сл.). □да □не

3.5.

Чл.83.став 1. ЗЈП
1. Да ли се пројектовање јавног пута, изградња,реконструкција јавног пута и коришћење материјала врши 
применом техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, материјала.

□да □не

4.
На основу чланова 20 тачака 12., 32. тачка 6.  и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр. 129/83 и 83/14)

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 
УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14)

4.1. Чл. 22. Одлуке

1.  Одржавање  јавних  путева  у  насељеном  месту  Панчево  и  општинских  путева  на  територији  Града  у 
зимским условима (чишћење и уклањање снега и леда), је у надлежности управљача пута, и врши се према 
оперативном плану који доноси предузеће, најкасније до 1. октобра текуће године

□да □не

2.  Одржавање  јавних  путева  у  насељеним  местима  на  територији  Града  у  зимским  условима  је  у  
надлежности јавних комуналних предузећа која су основана за обављање комуналних делатности у овим 
местима и врши се  према посебним  оперативним плановима која доносе предузећа најкасније до 1.октобра  
текуће године.

□да □не
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3.  МЗ јавно комунално предузеће  могу  делимично,  или  потпуно поверити   делатност одржавања јавних 
путева на територији МЗ, управљачу пута, на  основу посебног  уговора, којим се регулишу све међусобне 
обавезе и финансирања.

□да □не

4.2.

Чл. 23. Одлуке

1. Да ли ЈКП“Хигијена“ Панчево врши чишћење и одношење снега и леда са уређених стајалишта, скверова, 
тргова,  стаза,  пешачких   пролаза,  паркинга,  интегрисаних  улица  и  пешачких  улица  у  насељеном  месту  
Панчево.

□да □не

2.  Да ли на подручју  других насељених места на територији  Града, ЈКП која су основана за обављање  
комуналних делатности, предузеће или предузетник врше чишћење и одношење снега и леда са уређених 
стајалишта, скверова, тргова, стаза, пешачких пролаза, паркинга, интегрисаних улица и пешачких улица.

□да □не

3. Да ли правна и физичка лица која су власници, или корисници тих објеката, правна и физичка лица која  
обављају  делатност,  и  сносе  трошкове чишћења испред тих  објеката  ,  врше чишћење снега  и  леда са  
тротоара,  испред  и  око  стамбених,  пословних  и  стамбено-пословних  објеката,  простора  око  монтажних 
објеката, угоститељских објеката, продавница, биоскопа, школа, здравствених установа и сл.. 

□да □не

4. Да ли је инспекцијским надзором утврђено да снег и лед нису очишћени са површина, надлежни градски 
орган за инспекцијске послове доноси решење да снег и лед очисти ЈКП“Хигијена“ Панчево у насељеном 
месту  Панчево,  а  на  подручју  других  насељених  места   на  територији  Града  ЈКП  које  је  основано  за 
обављање комуналних делатности, предузеће или предузетник коме се поверава обављање ове комуналне 
делатности а о трошку правног или физичког лица.

□да □не

4.3.
Чл.24.став 4. Одлуке

1.  Да  ли  је  управљач  пута   о  привременој  измени  саобраћаја  благовремено  обавестио  јавност  путем  
средстава јавног информисања или на други уобичајени начин и предузме потребне мере обезбеђења.

□да □не

4.4.

Чл.25. Став 2. Одлуке

1. Да ли је за постављање ограда, дрвећа и засада поред  јавних путева, на парцели на којој се налази пут и  
на непосредним суседним парцелама,  поред остале  документације  прибављена  сагласност управљача 
јавног пута.

□да □не

4.5.

Чл.26. Одлуке

1.  Да  ли  засаде  поред  јавних  путева  на  парцели  на  којој  се  налази  пут   и  на  непосредним  суседним  
парцелама, у насељеним местима, уредно одржава и обавља ЈКП „Зеленило“ Панчево које је основано за  
обављање  ове  комуналне  деласности,  предузеће  или  предузетник  коме  је  поверено  обављање  ове 
комуналне  делатности.

□да □не

2. Да ли засаде на општинским путевима, на деловима ван насељених места, уредно одржава и обнавља 
управљач јавног пута. □да □не

4.6.

Чл.27. Одлуке

1. Да ли су рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно и звучна обавештавања  или оглашавања -  
натписа  на  делу  општинског  пута  који  пролази  кроз  насељено  место  и  улицама  у  насељеном  месту, 
постављени  уз услове и сагласности управљача јавног пута.

□да □не

 СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:
НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:

Табела са дефинисаним распонима поена.
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