РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА
СЕРЕТАРИЈАТ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одсек инспекције за путеве
Ниш, ул. Николе Пашића 24

Број : ___________________
Датум : 17. 12. 2018. године

КАЛЕНДАР РАДНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. годину ОДСЕКА
ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ, СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША

ЈАНУАР 2020.године
-

Припрема предмета за архивирање из протеклог периода,
Архивирање предмета
Припрема и израда извештаја о раду за 2019. годину,
Контролни и ванредни прегледи општинских јавних путева и улица и утврђивање њиховог стања у
току зимског одржавања и експлоатације..
- Рад по допису Савета за безбедност саобраћаја, а и у редовном поступку, на контроли рекламних табли
и паноа у слободном профилу и заштитном појасу локалних јавних путева и улица.
- Да ли су саобраћајни знакови и смерокази видљиви због нечистоћа.
- Контрола извођења радова носиоца права службености и других права установљених на путу,

којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
- Свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање
саобраћаја на путу,
- Један од инспектора ангажован је у Радној групи за разматрање поднетих захтева грађана за
утврђивање обима настале штете и имовинско-правних питања везаних за НАТО бомбардовање РС
1999.године.
- Један од инспектора ангажован у Штабу зимске службе Града Ниша.

ФЕБРУАР 2020.године
- Припрема предмета за архивирање из протеклог периода,
- Архивирање предмета
- Контролни и ванредни прегледи општинских јавних путева и улица и утврђивање њиховог стања у
току зимског одржавања и експлоатације.
- Да ли се врши било какво чињење којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут или
улица, или ометати саобраћај на њима.
- Контрола извођења радова носиоца права службености и других права установљених на путу,

којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
- Свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање
саобраћаја на путу,
- Да ли су саобраћајни знакови и смерокази видљиви због нечистоћа.
- Рад по допису Савета за безбедност саобраћаја, а и у редовном поступку, на контроли поставиоца
рекламних табли и паноа у слободном профилу и заштитном појасу локалних јавних путева и улица.
- Да ли за постављање рекламне табле и паное на општинском путу односно на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза поставиоци поседују одобрење управљача јавног пута.
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- Један од инспектора ангажован је у Радној групи за разматрање поднетих захтева грађана за
утврђивање обима настале штете и имовинско-правних питања везаних за НАТО бомбардовање РС
1999.године.
- Један од инспектора ангажован у Штабу зимске службе Града Ниша.

МАРТ 2020.године
- Контролни и ванредни прегледи општинских јавних путева и улица ради утврђивања њиховог стања у
току зимског одржавања и експлоатације.
- Да ли су саобраћајни знакови и смерокази видљиви због нечистоћа.
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Рад по допису Савета за безбедност саобраћаја, а и у редовном поступку, на контроли рекламних табли
и паноа у слободном профилу и заштитном појасу локалних јавних путева и улица.
- Контрола извођења радова носиоца права службености и других права установљених на путу,

којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
- Свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање
саобраћаја на путу.
- Контрола спречавања отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп
пута и спречавање даљег отицања воде ка њиховим реципиентима,
- Рад по допису Савета за безбедност саобраћаја, а и у редовном поступку, на контроли поставиоца
рекламних табли и паноа у слободном профилу и заштитном појасу локалних јавних путева и улица.
- Да ли за постављање рекламне табле и паное на општинском путу односно на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза поставиоци поседују одобрење управљача јавног пута.
- 1 од та два инспектора ангажован је у Радној групи за разматрање поднетих захтева грађана за
утврђивање обима настале штете и имовинско-правних питања везаних за НАТО бомбардовање РС
1999.године.
- 1 од та два инспектора ангажован у Штабу зимске службе Града Ниша.

АПРИЛ 2020.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања после зимског одржавања и
експлоатације
- Контролни и ванредни прегледи општинских јавних путева и улица ради утврђивања њиховог стања
после зимског одржавања и експлоатације.
- Да ли на коловозу постоје „ударне рупе“ и оштећења на коловозу за које је потребно предузети мере
местимичне поправке у циљу заштите пута.
- Да ли се врши било какво чињење којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут или
улица, или ометати саобраћај на њима.
- Контрола спречавања отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп

пута и спречавање даљег отицања воде ка њиховим реципиентима
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено предузимају мере на отклањању кварова и недостатака да се не би угрозила безбедност
саобраћаја или не омета одржавање општинских путева и улица.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено обавештавају управљача јавног пута пре почетка предузимања мера на отклањању
кварова, као и по завршетку истих.
- Да ли постоје оштећења на мостовским оградама и дилатационим спојницама..
- Да ли су на мостовима оштећења хоризонтална и вертикална сигнализација.
18 000 НИШ, ул. Николе Пашића бр.24, ТЕЛ: 018/504-555,

018/ 504-762;
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- Да ли се врши орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама у
земљишном појасу јавног пута.
- Да ли се врши паљење траве и другог растиња на јавном путу као и отпадног материјала.
- Да ли се врши наношење блата са прилазног или атарског на јавни пут.

МАЈ 2020.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Сарадња са управљачем пута око спровођења активности по основу чл.50. Закона о путевима.
- Да ли на коловозу постоје „ударне рупе“ и оштећења на коловозу за које је потребно предузети мере
местимичне поправке у циљу заштите пута.
- Да ли управљач пута не врши редовно крпљење „ударних рупа“.
- Да ли је извршено постављење и коришћење светала и других светлосних уређаја на путу и поред пута
којима се омета одвијање саобраћаја на путу или улици.
- Контрола извођења радова носиоца права службености и других права установљених на путу,

којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
- Свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање
саобраћаја на путу,
- Рад по допису Савета за безбедност саобраћаја, а и у редовном поступку, на контроли поставиоца
рекламних табли и паноа у слободном профилу и заштитном појасу локалних јавних путева и улица.
- Да ли за постављање рекламне табле и паное на општинском путу односно на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза поставиоци поседују одобрење управљача јавног пута.
- Да ли се врши наношење блата са прилазног или атарског на јавни пут.
- Да ли се врши уклањање хаварисаних, напуштаних и нерегистрованих возила са коловоза пута или
улице.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено обавештавају управљача јавног пута пре почетка предузимања мера на отклањању
кварова, као и по завршетку истих.

ЈУН 2020.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Сарадња са управљачем пута око спровођења активности по основу чл.50. Закона о путевима.
- Да ли на коловозу постоје „ударне рупе“ и оштећења на коловозу за које је потребно предузети мере
местимичне поправке у циљу заштите пута.
- Да ли управљач пута не врши редовно крпљење „ударних рупа“.
- Да ли високо растиње у зони прегледности или у слободном профилу омета саобраћај или на други
начин угрожава пут или улицу.
- Да ли се врши било какво чињење којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут или
улица, или ометати саобраћај на њима.
- Да ли је извршено постављење и коришћење светала и других светлосних уређаја на путу и поред пута
којима се омета одвијање саобраћаја на путу или улици.
- Рад по допису Савета за безбедност саобраћаја, а и у редовном поступку, на контроли поставиоца
рекламних табли и паноа у слободном профилу и заштитном појасу локалних јавних путева и улица.
- Да ли за постављање рекламне табле и паное на општинском путу односно на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза поставиоци поседују одобрење управљача јавног пута.
- Да ли се врши наношење блата са прилазног или атарског на јавни пут.
- Да ли се врши уклањање хаварисаних, напуштаних и нерегистрованих возила са коловоза пута или
улице.
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ЈУЛ 2020.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Сарадња са управљачем пута око спровођења активности по основу чл.50. Закона о путевима.
- Да ли на коловозу постоје „ударне рупе“ и оштећења на коловозу за које је потребно предузети мере
местимичне поправке у циљу заштите пута.
- Да ли управљач пута не врши редовно крпљење „ударних рупа“.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено обавештавају управљача јавног пута пре почетка предузимања мера на отклањању
кварова, као и по завршетку истих.
- Да ли високо растиње у зони прегледности или у слободном профилу омета саобраћај или на други
начин угрожава пут или улицу.
- Да ли се врши уклањање хаварисаних, напуштаних и нерегистрованих возила са коловоза пута или
улице.
- Контрола извођења радова носиоца права службености и других права установљених на путу,

којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
- Да ли се врши било какво чињење којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут или
улица, или ометати саобраћај на њима.
- Да ли за постављање рекламне табле, паноа на општинском путу односно на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза поставиоци поседују одобрење управљача јавног пута.

АВГУСТ 2020.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Сарадња са управљачем пута око спровођења активности по основу чл.50. Закона о путевима.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено обавештавају управљача јавног пута пре почетка предузимања мера на отклањању
кварова, као и по завршетку истих.
- Да ли на коловозу постоје „ударне рупе“ и оштећења на коловозу за које је потребно предузети мере
местимичне поправке у циљу заштите пута.
- Да ли управљач пута не врши редовно крпљење „ударних рупа“.
- Да ли високо растиње у зони прегледности или у слободном профилу омета саобраћај или на други
начин угрожава пут или улицу.
- Да ли се врши уклањање хаварисаних, напуштаних и нерегистрованих возила са коловоза пута или
улице.
- Рад по допису Савета за безбедност саобраћаја, а и у редовном поступку, на контроли поставиоца
рекламних табли и паноа у слободном профилу и заштитном појасу локалних јавних путева и улица.
- Да ли за постављање рекламне табле и паное на општинском путу односно на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза поставиоци поседују одобрење управљача јавног пута.
- Да ли је депонован грађевински или други материјал у зони прегледности, у слободном профилу или у
заштитном појасу који умањује прегледност, омета саобраћај или на други начин угрожава пут или
улицу.

СЕПТЕМБАР 2019.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Сарадња са управљачем пута око спровођења активности по основу чл.50. Закона о путевима.
- Да ли на коловозу постоје „ударне рупе“ и оштећења на коловозу за које је потребно предузети мере
местимичне поправке у циљу заштите пута.
18 000 НИШ, ул. Николе Пашића бр.24, ТЕЛ: 018/504-555,

018/ 504-762;

ФАКС: 018/504-552
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- Да ли управљач пута не врши редовно одржавање оштећеног коловоза, пред предстојеће зимско
одржавање.
- Да ли високо растиње у зони прегледности или у слободном профилу омета саобраћај или на други
начин угрожава пут или улицу.
- Да ли је депонован грађевински или други материјал у зони прегледности, у слободном профилу или у
заштитном појасу који умањује прегледност, омета саобраћај или на други начин угрожава пут или
улицу.
- Да ли се врши уклањање хаварисаних, напуштаних и нерегистрованих возила са коловоза пута или
улице.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено предузимају мере на отклањању кварова и недостатака да се не би угрозила безбедност
саобраћаја или не омета одржавање општинских путева и улица.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено обавештавају управљача јавног пута пре почетка предузимања мера на отклањању
кварова, као и по завршетку истих.
ОКТОБАР 2020.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Сарадња са управљачем пута око спровођења активности по основу чл.50. Закона о јавним путевима.
- Да ли на коловозу постоје „ударне рупе“ и оштећења на коловозу за које је потребно предузети мере
местимичне поправке у циљу заштите пута.
- Да ли управљач пута не врши редовно крпљење „ударних рупа“, пред предстојеће зимско одржавање.
- Да ли високо растиње у зони прегледности или у слободном профилу омета саобраћај или на други
начин угрожава пут или улицу.
- Да ли је депонован грађевински или други материјал у зони прегледности, у слободном профилу или у
заштитном појасу који умањује прегледност, омета саобраћај или на други начин угрожава пут или
улицу.
- Да ли се врши уклањање хаварисаних, напуштаних и нерегистрованих возила са коловоза пута или
улице.
- Да ли се врши наношење блата са прилазног или атарског на јавни пут.
- Да ли се врши орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и
земљишном појасу јавног пута.
- Да ли се врши паљење траве и другог растиња на јавном путу као и отпадног материјала.
- Да ли се врши спуштање низ косине засека, усека и насипа јавног пута дрвене грађе, дрва за огрев,
камена и другог материјала.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено предузимају мере на отклањању кварова и недостатака да се не би угрозила безбедност
саобраћаја или не омета одржавање општинских путева и улица.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено обавештавају управљача јавног пута пре почетка предузимања мера на отклањању
кварова, као и по завршетку истих.
- Рад по допису Савета за безбедност саобраћаја, а и у редовном поступку, на контроли поставиоца
рекламних табли и паноа у слободном профилу и заштитном појасу локалних јавних путева и улица.
- Да ли за постављање рекламне табле и паное на општинском путу односно на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза поставиоци поседују одобрење управљача јавног пута.

18 000 НИШ, ул. Николе Пашића бр.24, ТЕЛ: 018/504-555,

018/ 504-762;

ФАКС: 018/504-552

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА
СЕРЕТАРИЈАТ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одсек инспекције за путеве
Ниш, ул. Николе Пашића 24

НОВЕМБАР 2020.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Сарадња са управљачем пута око спровођења активности по основу чл.45. Закона о јавним путевима.
- Да ли на коловозу постоје „ударне рупе“ и оштећења на коловозу за које је потребно предузети мере
местимичне поправке у циљу заштите пута.(зависно од временских услова и прилика).
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено предузимају мере на отклањању кварова и недостатака да се не би угрозила безбедност
саобраћаја или не омета одржавање општинских путева и улица.
- Да ли јавна предузећа којима су поверени послови на одржавању градске инфраструктуре
благовремено обавештавају управљача јавног пута пре почетка предузимања мера на отклањању
кварова, као и по завршетку истих.
- Да ли се врши орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и
земљишном појасу јавног пута.
- Да ли се врши паљење траве и другог растиња на јавном путу као и отпадног материјала.
- Да ли се врши наношење блата са прилазног или атарског на јавни пут.
- Да ли се врши спуштање низ косине засека, усека и насипа јавног пута дрвене грађе, дрва за огрев,
камена и другог материјала.
- Да ли се врши постављање привремене саобраћајне сигнализације за зимске услове вожње којима се
одређује измена режима саобраћаја, обавезује коришћење ланаца и сл.
- Да ли су саобраћајни знаци и смерокази видљиви због нечистоће.
- Да ли за постављање рекламне табле и паное на општинском путу односно на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза поставиоци поседују одобрење управљача јавног пута.

ДЕЦЕМБАР 2020.године
- Редовни преглед општинских путева и улица и утврђивање њиховог стања.
- Сарадња са управљачем пута око спровођења активности по основу чл.45. Закона о јавним путевима.
- Да ли се врши уклањање хаварисаних, напуштаних и нерегистрованих возила са коловоза пута или
улице.
- Да ли је депонован грађевински или други материјал у зони прегледности, у слободном профилу или у
заштитном појасу који умањује прегледност, омета саобраћај или на други начин угрожава пут или
улицу.
- Да ли се врши било какво чињење којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут или
улица, или ометати саобраћај на њима,
- Да ли је управљач пута извршио завршетак санације оштећеног коловоза на местима где су изведени
радови на оштећивању јавног пута због одржавања градске инфраструктуре.
- Да ли се врши постављање привремене саобраћајне сигнализације за зимске услове вожње којима се
одређује измена режима саобраћаја, обавезује коришћење ланаца и сл.
- Да ли су саобраћајни знаци и смерокази видљиви због нечистоће.

У

Н и ш у,

Дана 17.12.2019.године

ШЕФ ОДСЕКА
Инспекције за путеве,
Живица Јевђић, дипл.инг.грађ.
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