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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
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ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Улица и број
Град / Општина
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факс
е-маил
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
функција
ЈМБГ
телефон
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Име и презиме
функција
телефон
е-маил
ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме
ЈМБГ
Број личне карте
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Улица и број
Град / Општина
телефон

е-маил
ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Да ли је управљач јавног пута означио и води евиденцију о јавним путевима и
о саобраћајно - техничким и другим подацима за те путеве?
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 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 ли се у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, 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 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 саобраћајнотехничке услове?
Да ли је управљач јавног пута обезбедио контролу извођења радова?
Да ли се у појасу контролисане изградње врши отварање рудника,
каменолома, депоније отпада и смећа?
Да ли се поред јавних путева подижу ограде, дрвеће и засади које ометају
прегледност јавног пута и угрожавају безбедност саобраћаја?
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, и да ли је
подизањем ограде умањена прегледност на државном путу?
Да ли остављањем грађевинског и другог материјала поред јавног пута,
умањује прегледност на јавном путу?
Да ли је прикључак прилазног пута на јавни пут изграђен уз сагласност
управљача јавног пута?
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 ли је за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута
прибављена сагласност управљача јавног пута?
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 озеленео травом, украсним шибљем, и др. растињем тако да
се не омета прегледност на јавном путу?
Да ли се засади уредно одржавају и обнављају?
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 ли је постављање натписа извршено на основу одобрења које издаје
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управљач јавног пута?
Да ли се на јавном путу врши привремено или трајно заузимање пута?
Да ли се на јавном путу врши извођење радова који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута?
Да ли се на јавном путу врши извођење радова носилаца права службености и
других права установљених на путу, којима се оштећује јавни пут или
угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја?
Да ли се на јавном путу врши испуштање вода, отпадних вода и др. течности?
Да ли се на јавном путу врши спречавање отицања вода са пута, посебно из
путног јарка и из прописта кроз труп пута и спрачавање даљег отицања вода
ка њиховим реципијентима?
Да ли се на јавном путу врши просипање, остављање, бацање материјала,
предмета и смећа на пут?
Да ли се на јавном путу врши замашћивање пута мазивима или др. сличним
материјама?
Да ли се на јавном путу врши постављање и коришћење светла или др.
светлостних уређаја на путу и поред пута, којима се омета одвијање
саобраћаја на путу?
Да ли се на јавном путу врши орање и извођење других пољопривредних
радова на банкинама, косинама, земљишном појасу?
Да ли се на јавном путу врши вучење предмета, материјала, оруђа и др. врста
терета по путу (греде, балвани, гране, камени блокови, плугови и сл.) ?
Да ли се на јавном путу врши спуштање низ косине засека, усека и насипа
пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и др. материјала?
Да ли се на јавном путу врши паљење траве и др, растиња на путу, као и
отпадних предмета и материјала?
Да ли се на јавном путу врши наношење блата са прилазног пута на јавни
пут?
Да ли се на јавном путу врши пуштање стоке на пут без надзора, напасање и
напајање стоке на путу?
Да ли се на јавном путу врши окретање запреге трактора, плуга и др.
пољопривредних машина и оруђа на путу?
Да ли се на јавном путу врши кочење запрежних возила спречавањем
покретања точкова?
Да ли се на јавном путу врши укључивање возила на пут и искључивање са
пута ван прикључка или укрштаја и наношење блата на пут?
Да ли се на јавном путу врши заустављање или остављање возила којим се
смета коришћење пута?
Да ли се на јавном путу врши било какво чињење којим се оштећује или би се
могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу?
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 ли је управљач јавног пута, без одлагања, поднео писмени захтев који се
заснива на тачном, потпуном, одређеном чињеничном стању надлежне
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 ли моторна и прикључна возила која саобраћају на јавним путевима, осим
возила са гусеницама имају точкове са пнеуматицима?
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?
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Да ли се ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији
општине Брус, обавља на јавним путевима на основу посебне дозволе коју
издаје управљач јавног пута?
Да ли је лице које обавља ванредни превоз пре почетка обављања ванредног
превоза, обављање тог превоза ускладио са управљачем јавног пута?
Контролу ванредног превоза као и контролу највећих дозвољених осовинских
оптерећења, укупне масе и димензије возила, које саобраћају на јавном путу,
врши овлашћено лице општинског органа надлежно за послове саобраћаја?
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 ли је управљач јавног пута благовремено и на погодан начин обавестио
јавност и кориснике јавних путева 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 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 општински орган надлежан за послове саобраћаја?
Да ли управљач јавног пута редовно чисти саобраћајну сигнализацију и
опрему пута?
Да ли је управљач јавног пута при извођењу радова обезбедио несметани и
безбедан саобраћај и очувао употребну вредност пута?
Да ли је општински 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 ли је у случају прекида саобраћаја због елементарних непогода управљач
јавног пута поступио на основу посебног плана за отклањање последица од
елементарних непогода?
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 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 ли је обезбеђења заштита јавног пута и саобраћаја на местима подложним
одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и јаким ветровима
изградњом сталних објеката ( потпорни, обложни, преградни и ветробрански
зидови и сл.) ?
Одржавање јавних путева у насељеном месту Брус и општинских путева на
територији општине Брус у зимским условима (чишћење и уклањање снега и
леда), је у надлежности управљача пута, и врши се према програму зимског
одржавања путева и оперативном плану који доноси предузеће, најкасније до
1. октобра текуће године?
Одржавање јавних путева у насељеном месту Брус у зимским условима је у
надлежности ЈКП «РАСИНА» Брус и врши се према посебним оперативним
плановима које доноси предузеће најкасније до 1.октобра текуће године?
Да ли ЈКП «РАСИНА» Брус врши чишћење и одношење снега и леда са
уређених стајалишта, скверова, тргова, стаза, пешачких пролаза, паркинга,
улица и простора око школских, предшколских и др. установа у насељеном
месту Брус?
Да ли на подручју других насељених места на територији општине Брус, ЈКП
«РАСИНА» Брус врши чишћење и одношење снега и леда са уређених
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стајалишта, скверова, тргова, стаза, пешачких пролаза, паркинга, улица и
простора око школских, предшколских и др. установа?
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 ли је инспекцијским надзором утврђено да снег и лед нису очишћени са
површина у насељеном месту Брус, надлежни општински орган за
инспекцијске послове доноси решење да снег и лед очисти ЈКП «РАСИНА»
Брус, а о трошку правног или физичког лица?
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 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 ли засаде поред јавних путева на парцели на којој се налази пут и на
непосредним суседним парцелама, у насељеном месту Брус, уредно одржава и
обавља ЈКП «РАСИНА» Брус ?
Да ли засаде на општинским путевима, на деловима ван насељених места,
уредно одржава и обнавља управљач јавног пута?
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?
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