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Број предмета:

Датум:

Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника_________________________________________________________________

Матични број привредног субјекта________________________________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ______________________________________________________________

Адреса (улица и број)___________________________________________________________________________

Општина______________________________________________________________________________________

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме_________________________________________________________________________________

Адреса становања (улица и број)__________________________________________________________________

Општина______________________________________________________________________________________

ЈМБГ_________________________________________________________________________________________

Функција _____________________________________________________________________________________

Контакт телефон:_______________________________________________________________________________

-Oдржавање општинских путева и улица у Сокобањи-

1. Приликом одржавања општинских улица и путева изводе се радови тако

да  је обезбеђен несметан и безбедан саобраћај.

Да-2                          Не-0

2. Приликом одржавања општинских улица и путева изводе се радови тако

да се чува употребна вредност пута.

Да-2                          Не-0

3. Јавни пут се одржава редовно. Да-2                          Не-0

4. Јавни пут се одржава периодично.  Да-2                          Не-0

5. Јавни пут се одржава  ургентно. Да-2                          Не-0

6. Врши се редовни преглед јавног пута. Да-2                          Не-0

7. Редовно се обавља чишћење коловоза од нечистоће. Да-2                          Не-0

8.Редовно се обавља чишћење коловоза од снега и леда. Да-2                          Не-0

9.Редовно се обавља чишћење коловоза од одрона. Да-2                          Не-0

10. Редовно се врши поправка оштећења на свим елементима доњег и

горњег строја.

Да-2                          Не-0

11. Редовно се врши поправка и обнављање хоризонталне, вертикалне и

светлосне сигнализације.

Да-2                          Не-0

12.  Редовно се врши уређење и одржавање зелених површина.  Да-2                          Не-0

13.  Редовно се врши уређење и одржавање  банкина, засада и грађевинских

захвата за које није потребно издавање одобрења за градњу.

Да-2                          Не-0

14. Периодично се обавља ојачање коловозне конструкције. Да-2                          Не-0



15.  Периодично се обавља рехабилитација и појачано одржавање. Да-2                          Не-0

16. Постоји техничка документација и одобрење за градњу које је издао

надлежни орган општинске управе за извођење радова на периодичном

одржавању.

Да-2                          Не-0

17. Радови на ургентном одржавању су изведени с обзиром да су ти радови

били условљени елементарним непогодама и ванредним околностима у

циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.

Да-2                          Не-0

18. Месне заједнице, предузећа која газдују шумама и други корисници

редовно одржавају некатегорисане путеве.

Да-2                          Не-0

19. За време трајања радова на одржавању примењују се све прописане мере

ХТЗ: сигнализација, регулисање саобраћаја, безбедност радника и учесника

у саобраћају, спречавање штете трећим лицима и др.

Да-2                          Не-0

Напомена

Максимални број бодова: 38

Број бодова:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Могући  број бодова
Број
38

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Степен ризика Распон бодова

Незнатан 32 - 38
Низак 24 - 31

Средњи 16 - 23
Висок 8 - 15

Критичан 0 - 7

Присутно лице                                                     ИНСПЕКТОР

_________________         1.____________________

М.П     2. ____________________


