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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Златиборски управни округ 

Сектор за инспекцијски надзор 

Инспекција за државне путеве 

Број: 363-344-050/17-23 

Грађевниско урбанистичка инспекција 

Број: 363-354-00148/2017-07 

Датум: 04.05.2017. године 

Ужице, Димитрија Туцовића 52 

 

 

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 

1. Општи подаци о надзору и надзираним субјектима 

Записник је састављен дана 15.05.2017. године у 15 часова у Ужицу, у предмету 

вршења ванредног инспекцијског надзора државног пута, на основу инспекцијског надзора 

извршеног на терену 04.05.2017. године у Прељини, Дићима и Горњем Милановцу. 

 Разлози за ванредан инспекцијски надзор је неопходност предузимања хитних мера 

ради спречавања или отклањања непосредне опасности по материјална добра, животе људи и  

безбедност саобраћаја, на државним путевима. 

 

 Инспекцијски надзор су извршили: 

- инспектор за државне путеве, Куљанин Душан дипл.грађ.инг, број службене легитимације: 

18-030; 

-Милијана Мољевић, дипл.инж.грађ, грађевинско-урбанистички инспектор, 

број службене легитимације:18-020; 

Надзирани субјекти: 

 

Корисник: 

   Пословно име и назив: Коридори Србије ДОО Београд 

   ПИБ: 105940792 

   Матични број: 20498153 

   Заступник / одговорно лице: Дмитар Ђуровић  

   Јмбг/Лични број: 0810962710362 

   Седиште: Београд,  Краља Петра, Број: 21  

 

Управљач пута – крајњи корисник: 

Пословно име и назив: ЈП Путеви Србије“ Београд 
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    ПИБ:104260456      

    Матични број: 20132248 

    Заступник / одговорно лице: Дробњак Живота Зоран 

    Функција: вршилац дужности директора ЈП „Путеви Србије“ 

    ЈМБГ 0309956782822 

    Седиште: Београд, Булевар краља Александра 282 

     

Инспекцијски надзор је започет дана 04.05.2017. године у 11 часова, а завршен дана 

15.05.2017. године у 15 часова. Инспекцијски надзор је извршен  на траси аутопута, државног 

пута IА реда, А2, на деоници  Љиг (Доњи Бањани) од км 77+118,28 до Прељина до км 

117+477,02.  

Инспекцијски надзор је извршен на основу овлашћења и то у складу са Законом о 

инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, број 36/15), Закон о општем управном 

поступку (“Службени лист СРЈ”, број 33/97 и31/01 и“Службени гласник РС”, број 30/10) и 

посебно: 

- инспектора за државне путеве, у складу са чланом 89, Закона о јавним путевима и 

овлашћења из Закона о инспекцијском надзору. 

- грађевинско – урбанистичког инспектора у складу са Закона о планирању и изградњи 

(“Службени гласник РС”,број 72/09,81/09-исправка,64/10-одлука УС,24/11,121/12,42/13-

одлука УС,50/13,98/13-одлука УС,132/14 и 145/14). 

Ванредни инспекцијски надзор за вршење инспекцијског надзора је покренут по 

службеној дужности. 

Издат је налог за инспекцијски надзор од стране руководиоца инспекције за државне 

путеве, број 344-08-00118/2017-18/120 од 04. 05. 2017. године, као и од стране начелника 

Одељења за инспекцијске послове, грађевинарства и урбанизма Зорана Ђелова дипл.инг.арх, 

број 920-363-354-00102/12/2017-07 издат 03.05.2017.год. за 04.05.2017.год. 

Управљач пута је обавештен о предстојећем ванредном инспекцијском надзору 

телефонски, по хитном поступку.  

Присутним лицима уручен је налог за инспекцијски надзор. 

 

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:  

-Мр Владана Бранковића дипл. грађ. инг, шеф инспекције за државне путеве; 

-Дуњић Горан дипл.грађ.инг, овлашћени представник „Коридори Србије“ ДОО; 

-Веско Стијовић дипл.грађ.инг, овлашћени представник ЈП „Путеви Србије“. 

 

2. Предмет инспекцијског надзора 

Инспекцијским надзором извршен је преглед државног пута IА реда, А2, на деоници  

Љиг (Доњи Бањани) од км 77+118,28 до Прељина до км 117+477,02, и посебно степена 

изграђености, стања пута и техничке документације, потребних одобрења и употребних 

дозвола.  

 

3. Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у 

поступку 

Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор је прикупио податке о претходним 

инспекцијским надзорима на предметним државним путевима, као и податке које су довеле до 

ванредног инспекцијског прегледа. 

Контролне листе, које инспектор за државне путеве користи у току инспекцијског 

надзора су: 
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-1.1.  Контрола трупа пута и путног земљишта; 

-1.2.1.  Контрола коловоза са асфалтним слојевима; 

-1.3 Контрола путних објеката; 

-1.4 Контрола опреме пута; 

-1.5 Контрола саобраћајне сигнализације; 

-1.6 Контрола провере сигурности пута; 

 

Контролне листе, које грађевинско – урбанистички инспектор користи у току 

инспекцијског надзора су: 

-Контролна листа за редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео 

објекат или део објекта. 

Инспектор за државне путеве је извршио инспекцијски надзор стања државног пута на 

терену и контролу техничке документације. 

Грађевинско – урбанистички инспектор је извршио контролу техничке документације, 

и то посебно, одобрења за градњу, и посебно употребних дозвола за предметни аутопут који је 

у потпуности изграђен. 

Пре почетка вршења инспекцијског надзора, извршен је идентитет присутних лица. 

 

4. Утврђено чињенично стање 

 

                         4.1 Инспекцијски надзор техничке документације 

-Циљ инспекцијског надзора је контрола техничке документације, одобрења за градњу, и 

посебно употребних дозвола за предметни аутопут који је у потпуности изграђен. У току 

вршења инспекцијског надзора, инспектори су имали увид у доступну документацију, која је 

дата на увид од стране „Коридори Србије“ ДОО. Контрола техничке документације је вршена 

на терену и у канцеларији; 

-Након увида у расположиву техничку документацију и изведених радова, констатовано је  

следеће:  

ОБЈЕКАТ: 

Аутопут Е-763 Београд-Јужни Јадран, Сектор 2: Љиг – Пожега; 

Деоница I: Љиг (Доњи Бањани)-Бољковци од км 77+118,28 до км 87+839,45; 

Деоница II: Бољковци – Таково од км 87+839,45 до км 100+412,01; 

Деоница III: Таково – Прељина од км 100+412,01 до км 117+477,02, 

Укључујући и привремену везу између аутопута Е-763 и државног пута 

IB-22 реда (Ибарска магистрала) на км 77+200 АП. 

 

1. ИЗВОЂАЧ РАДОВА је: 

AZVIRT Ogranak, Београд, Чика Љубина 12/1 

ИНВЕСТИТОР за изградњу објекта је: 

Република Србија – ЈП „Путеви Србије“ – „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, улица 

Краља Петра 21.  

2. ПРЕДМЕТ: 

Изведени радови на деоници аутопута Е-763, Љиг – Прељина и то од км 77+725 до км 
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115+700,25, и то: коловозна конструкција са пратећим садржајима, регионалног пута Р-21 

2б и локалних путева на предметној деоници, радови на измештању постојећих 

саобраћајница и техничке инфраструктуре. Затим, радови на измештању 

електроенергетских водова и телекомуникационих инсталација (на више потеза се 

измештају и врши заштита водова од 10кВ и 1кВ, као и водови ниског напона као и 

телекомуникационе инсталације). Хидрорадови, пропусти: цевасти и плочасти пропусти, 

регулације речних токова, одводњавање. Потпорне и заштитне конструкције. Мостови: 

мост на км 77+739, мост на км 78+528, мост на км 78+939, мост на км 79+309, мост на км 

79+517, надвожњак  на км 79+972, мост  на км 81+146, мост  на км 81+792, надвожњак 

на км 82+146, мост на км 82+861, мост на км 83+961, надвожњак на км 84+537, мост на 

км 86+025, надвожњак на км 86+124, мост на км 86+310, мост на км 87+042, мост на 

км 87+789, мост на км 0+250, мост на км 0+092, мост на км 0+052, мост на км 0+975, 

мост на км 88+739, мост на км 90+840, мост на км 92+295, надвожњак на км 96+221, 

мост на км 94+624, мост на км 95+650, мост на км 97+130, мост на км 97+786, мост на 

км 98+648, мост на км 98+758, надвожњак на км 99+310, мост на км 99+495, мост на км 

99+871, мост на км 0+102, мост на км 0+063, мост на км 0+582, мост на км 100+505, мост 

на км 102+359, мост на км 103+007, мост на км 103+430, мост на км 106+300, мост на км 

106+500, мост на км 106+948, мост на км 107+607, мост на км 107+906, мост на км 

108+266, мост на км 109+158, мост на км 109+177, мост на км 109+341, мост на км 

109+946, мост на км 110+131, мост на км 110+248, мост на км 110+714, мост на км 

111+088, мост на км 113+266, надвожњак на км 116+627, мост на км 116+654, мост на км 

116+752, мост на км 116+890, мост на км 0+950, мост на км 0+322, мост на км 0+373, 

мост на км 0+112 и мост на км 0+563. Тунели: "Велики КиК", "Савинац", "Брђани", 

"Шарани". Стална саобраћајна сигнализација и опрема пута од км 77+725 до км 116+627. 

Пратећи садржаји аутопута: одмориште – 1 „Палинци“, одмориште – 2 „Бољковци“, 

паркиралишта десно на км 950+675,00 – км 96+049,63АП и лево на км 96+049,63 – км 

96+424,04АП, као и одморишта са леве и десне стране аутопута на км 114+953,54, зидови 

заштите од буке. 

3. ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Решење о одобрењу за изградњу број 351-03-01147/II.1/2009-10 од 11.04.2011. године 

издато од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, 

Сектор за урбанистичко, просторно планирање и становање, заведено код ЈП „Путеви 

Србије“ под бројем 953- 6619 дана 28.04.2011. године, инвеститору – Република Србија 

– ЈП „Путеви Србије“ – „Коридори Србије“ д.о.о. за изградњу дела аутопута Е-763, 

Београд (Остружница) – Пожега, Сектор II – Љиг-Пожега, деоница I Љиг (Доњи 

Бањани) – Бољковци од км 75+595,50 до км 86+316,67. 

Решење о одобрењу за изградњу број 351-03-01147/II.2/2009-10 од 18.04.2011. године 

издато од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, 

Сектор за урбанистичко, просторно планирање и становање, заведено код ЈП „Путеви 

Србије“ под бројем 953- 6618 дана 28.04.2011. године, инвеститору – Република Србија 

– ЈП „Путеви Србије“ – „Коридори Србије“ д.о.о. за изградњу дела аутопута Е-763, 
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Београд (Остружница) – Пожега, Сектор II – Љиг-Пожега, деоница II Бољковци - 

Таково од км 86+316 до км 98+888. 

Решење о одобрењу за изградњу број 351-03-01147/II.3/2009-07 од 24.11.2011. године 

издато од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, 

Сектор за урбанистичко, просторно планирање и становање, заведено код ЈП „Путеви 

Србије“ под бројем 953- 20341  дана  06.12.2011.  године,  инвеститору  –  Република  

Србија  –  ЈП 

„Путеви Србије“ – „Коридори Србије“ д.о.о. за изградњу дела аутопута Е- 763, 

Београд (Остружница) – Пожега, Сектор II – Љиг-Пожега, деоница III Таково - 

Прељина од км 98+888 до км 115+700,25. 

Решење о измени потврде о пријему документације број  351-03- 02604/2015-07 од 

17.05.2016. године издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије, заведено код Коридора Србије д.о.о. Београд под 

бројем У-5376/16 дана 18.05.2016. године, којим се мења Потврда о пријему потребне 

документације, Министарства грађевинарства и урбанизма број: 351-03-00352/2012-07 

од 19.11.2012. год. и Потврда о пријему потребне документације, Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 351-03-00352/2012-07 од 28.07.2014. 

год. којом је потврђен пријем потребне документације и главног пројекта израђеног 

према Решењу о одобрењу за изградњу број: 351-03- 01147/II.1/2009-10 од 

28.01.2010. год., издатог од Министарства животне средине, рударства и просторног 

планирања и којим је одобрено инвеститору Републици Србији – ЈП „Путеви Србије“ – 

„Коридори Србије“ д.о.о. извођење радова на изградњи дела аутопута Е-763, Београд 

(Остружница)-Пожега, Сектор II – Љиг – Пожега, деоница I Љиг (Доњи Бањани) – 

Бољковци, од км 75+595,50 до км 86+316,67, тако да се укида потврђивање главних 

пројеката у делу који обрађује изградњу тунела Велики Кик: Књига 1. 

Грађевински пројекат, Свеска 1.1 – Текстуални и нумерички део – у делу од км 86+650 

до км 87+000, Свеска 1.2 Графички део 

у делу од км 86+650 до км 87+000, Свеска 1.3 – Карактеристични профили 

у делу од  км 86+650 до км 87+000, Књига 2. Елаборат геотехничких испитивања и 

истраживања, Свеска 2.3 Геотехнички услови изградње тунела "Голубац" и тунела 

"Велики Кик" – у делу од км 86+650 до км 87+000,  Књига 5. Пројекат одводњавања 

- у делу од км 86+650 до км 87+000, Књига  7. Пројекат инжењерских објеката - у делу 

од км 86+650 до км 87+000,  Књига 9. Пројекат тунела, Свеска 9.2 – Пројекат тунела 

"Велики Кик" - у делу од км 86+650 до км 87+000, као и да се уз главне пројекте 

чији је пријем потврђен, потврђује и пријем следеће документације:  Главни 

пројекат измене пријаве радова Аутопут Е-763 БГД Јужни Јадран Сектор II, Љиг – 

Пожега, деоница I Љиг – Бољковци, израђен од "Институт за путеве" а.д., Београд, ул. 

Кумодрашка бр. 257, који се састоји од: извода, главне свеске, главног пројекта 

санације нестабилне косине отвореног ископа за тунел Велики Кик са геотехничким 

елаборатом, Измена и допуна Главног пројекта тунела Велики Кик: 1/2 Текст и 

нумерика, 2/2 Графичка документација. 

Решење о привременој грађевинској дозволи број 351-02-00166/2016-07 од  
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27.10.2016. године издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије, којим се инвеститору – Републици Србији – ЈП 

„Путеви Србије“ – „Коридори Србије“ д.о.о. дозвољава извођење радова на изградњи 

привремене везе између Аутопута Е-763 и државног пута IБ-22 реда (Ибарска 

магистрала), на км 77+200 АП, на катастарским парцелама бр. 561/3, 874/2, 561/5, 559/1, 

861/11, 525/4, 526/2, 526/1, 527/6, 527/5, 545/1, 547/4, 544/1, 544/3, 874/8, 544/4, 544/8, 

544/7, 874/4, 523, 527/3, 529/2, 528/4, 525/1, 525/2, 5д27/2, 528/3, 538/1, 539/1, 539/2, 

540, 541/2, 536/3 К.О. Дићи, на територији општине Љиг. 

Решење о употребној дозволи број: 119-01-00162/2013-01 од 20.08.2014. године, којим се 

дозвољава употреба изведених радова на изградњи дела измештеног државног пута 1А – 

2.реда (Ибарска магистрала) у оквиру радова на изградњи  Аутопута Е-763, Београд –

Јужни Јадран, сектор 2: Љиг – Пожега, деоница 1. Љиг – Бољковци, на стационажи код км 

77+636,58. 

7.   Решење о озакоњењу број: 354-00-00935/2016-09 од 01.02.2017. године,  

којим се одобрава озакоњење објекта изведеног дела трасе Аутопута Е763, сектор 2, 

деоница 1: Љиг – Бољковци од км 78+650.00 до км 78+921.00 на кат. парцелама КО Доњи 

Бањани и КО Дићи на територији општине Љиг (осигурања изведеног усека – облагање 

дела косина усека армирано-бетонским елементима). 

 

4. ПОТВРДА О ПРИЈАВИ РАДОВА: 

Главни пројекти и пријава радова могу се реалиовати фазно, као полупрофил, 

односно по секторима деонице, објектима на траси и обезбеђењу средстава за 

реализацију овог путног правца. 

 

5. ДАТУМ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:           25.02.2013.године. 

 

6.  ДАТУМ ЗАВРШЕТКА РАДОВА:                                 31.10.2016. године., 

 

7. УГОВОР: 
Уговор о извођењу радова на аутопуту Е 763: Београд – Јужни Јадран између 

инвеститора „Коридори Србије“ д.о.о. из Београда, улица Краља Петра 21 и извођача 

радова AZVIRT LLC az1026, Khatai dist. Nobel ave., 2231/2232, Baku, Azerbaijan као и 

AZVIRT Ogranak, Београд, Чика Љубина 12/1 као извођача заведен код инвеститора 

„Коридори Србије“ д.о.о. под бр. 1439/12  од 07.04.2012. 

        Анекс бр. 1 Уговора о извођењу радова на изградњи аутпута  Е-763, Београд -Јужни 

Јадран, сектор: Љиг – Пожега, заведеног код Инвеститора под бр. U-4884/16 од 06.05.2016. 

године; 

          Анекс бр. 2 Уговора о извођењу радова на изградњи аутпута  Е-763, Београд -Јужни 

Јадран, сектор: Љиг – Пожега, заведеног код Инвеститора под бр. I-1275/16 од 

10.05.2016.године;           

          Анекс бр. 3 Уговора о извођењу радова на изградњи аутпута  Е-763, Београд -Јужни 

Јадран, сектор: Љиг – Пожега, заведеног код Инвеститора под бр. I-2979/16 од 

30.09.2016.године. 
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8. СТРУЧНИ НАДЗОР: 

А) „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, улица Краља Петра 21. 

1) Душан Ђоковић, дипл.инж.грађ. 

По Решењу С-3151/14 од 09.05.2014. год. - именован за вршење стручног надзора на 

изградњи мостова и објеката на траси деонице Доњи Бањани-Таково, од км 77+118,28 до 

км 100+412,01 аутопута Е- 763 Београд-Јужни Јадран. 

По Решењу С-3770/14 од 22.07.2014. год. - именован за вршење стручног надзора за 

потребе реализације Комерцијалног уговора за изградњу аутопута Е-763 Београд-Јужни 

Сектор Обреновац-Љиг. 

2) Горан Дуњић, дипл. грађ. инг, лиц. бр. 415 5202 04. По  Решењу бр. 8314/12  од  

31.12.2012.  год.  -  именован  за  вршење стручног надзора на траси, регулацији 

река, дренажним радовима, измештањима водовода и бунара, тунелима Савинац и 

Велики кук, Доњи Бањани-Таково, од км 77+118,28 до км 117+477,02 аутопута 

Е- 763 Београд-Јужни Јадран; 

3) Милован Ћеранић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 315 Х657 09 и 415 6069 04. По  

Решењу  С-4119/14  од  24.09.2014.  год.  -  именован  за  вршење стручног 

надзора на изградњи мостова и објеката на траси деонице Доњи Бањани-

Таково, од км 77+118,28 до км 100+412,01 аутопута Е- 763 Београд-Јужни 

Јадран. 

4) Бранко Шуковез, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 410 Д735 09 

По Решењу С-1948/13 од 23.11.2013. год. - именован за вршење стручног надзора на 

изградњи мостова, пропуста, инжењерских конструкција за деонице 1,2 и 3. 

5) Дејан Арсић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 410 8702 05 

По Решењу С-8313/12 од 31.12.2012. год. - именован за вршење стручног надзора на 

изградњи мостова, пропуста, инжењерских конструкција као и на тунелима Шарани и 

Брђани на деоници 1,2 и 3. 

6) Жељко Милићевић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 1364 10 и 410 5909 04 По  

Решењу  С-3151/14  од  09.05.2014.  год.  –  именован  за  вршење стручног 

надзора на изградњи мостова и објеката на траси деонице Доњи Бањани – 

Таково, од км 77+118,28 до км 100+412,01 аутопута Е763 Београд – Јужни 

Јадран. 

7) Слободан Ђурђевић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 891 04 

По Решењу С-636/13 од 11.04.2013. год. - именован за вршење стручног надзора над 

тунелским конструкцијама на деоници 1,2 и 3. 

8) Светомир Петровић, дипл.инж.геод., лиц. бр. 471 Ф995 11, 472 Ј041 10 

и 01019112 

По Решењу С-3152/14 од 09.05.2014. год. - именован за вршење стручног надзора за 

геодетске послове на изградњи аутопута Е-763 Београд-Јужни Јадран. 

 Горан Дуњић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 415 5202 04 

По Решењу С-6484/15-1 од 12.08.2015. год. - именован за вршење стручног надзора на 

изградњи саобраћајнице и регулације водотокова деонице 1. 

По Решењу С-8314/12 од 31.12.2012. год. - именован за вршење стручног надзора на 
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траси, герулацији река, дренажним радовима, измештањима водовода и бунара као и на 

тунелимаСавинац и Велики Кик деонице 1,2 и 3. 

9) Небојша Јовановић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 412 1572 03 и 312 Е484 07 По  

Решењу  С-4763/14  од  26.12.2014.  год.  -  именован  за  вршење стручног 

надзора на изградњи саобраћајнице и регулације водотокова деонице 1 и 2. 

По Решењу С-3153/14 од 09.05.2014. год. - именован за вршење стручног надзора на 

изградњи саобраћајнице и регулације водотокова деонице доњи Бањани-Бољковци од 

77+118 км до 87+839. 

10) Војкан Стевановић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 412 А870 06, 312 6347 03 и 

202 0795 04 

По Решењу С-6486/15-1 од 12.08.2015. год. - именован за вршење стручног надзора на 

изградњи саобраћајнице и регулације водотокова деонице 2. 

11) Зоран Бабић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 412 А696 09 

По Решењу С-4764/14 од 26.12.2014. год. - именован за вршење стручног надзора на 

изградњи саобраћајнице и регулације водотокова деонице 3. 

12) Наташа Јоковић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 313 4653 03 и 414 4441 04 

По Решењу С-7247/15 од 24.12.2015. год. - именован за вршење стручног надзора за 

хидротехничке инсталације  деонице  Љиг- Прељина од 77+118,28-км 117+477,02. 

13) Дино Орешчанин, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 415 Ц010 07 и 315 Ц119 05 По  Решењу  

С-5337/15  од  21.04.2015.  год.  -  именован  за  вршење стручног надзора над 

асфалтним радовима на изградњи деонице 1,2 и 3. 

14) Драшко  Килибарда,  дипл.инж.геологије  за  геотехнику,  лиц.бр.  391 

М056 13 и лиц.бр. 491 Ф532 11 

По Решењу С-3570/14 од 27.06.2014. год. - именован за вршење стручног надзора. Над 

извођењем геотехничких и геолошких радова на изградњи аутопута Е-763 Београд-Јужни 

Јадран.  

15) Жарко Богосављевић, дипл.инж.ел. 

По Решењу С-587/13 од 02.04.2013. год. и Решењу С-740/13 од 30.04.2013. год.- 

именован за вршење стручног надзора над електро- радовима на изградњи Аутопута Е-763, 

Београд-Јужни Јадран, деоница Уб-Лајковац и деоница Бољковци-Таково. 

16) Слободан Н. Лежаић, дипл.инж.саобр., лиц. бр. 370 4462 03 

По Решењу С-1766/13 од 11.10.2013. год. - именован за вршење стручног надзора за 

саобраћајну сигнализацију и опрему на изградњи аутопута Е-763 Београд-Јужни Јадран, 

деоница 1, 2 и 3. 

Б) „Мостpојект“ А.Д. Београд (носилац посла), ул. Палмира Тољатија бр. 11 на основу 

закљученог Уговора о вршењу услуга стручно-техничког надзора над извођењем радова на 

изградњи аутопута Е-763, Београд-Јужни Јадран, Сектор 2: Љиг-Пожега: деоница 1,2 и 3 

(Ј.Н. бр. 1.2.8/15) заведен код Мостпројекта под бр. 3 дана 11.01.2016. год. а код 

Коридори Србија а.д. под бр. I-3704/15 дана 24.12.2015. год. 

1) Радомир Радичевић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 0626 03 

По Решењу бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора над 

извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

2) Бранко Илић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 315 1804 03 
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По Решењу бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора над 

извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

3) Ненад Јаковљевић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 0205 03 

По Решењу бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за мостове и 

инжењерске конструкције над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-

Пожега. 

4) Иван Стевановић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 3869 03 

По Решењу бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за тунеле над 

извођењем радова на изградњи аутопута Е- 763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

5) Јовица Шијаковић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 391 Л674 12; 491 5024 04 По Решењу 

бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за геотехнику 

над извођењем радова на изградњи аутопута Е- 763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

6) Зоран Славковић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 315 Ј654 11 и 415 Ф455 11 По  Решењу  

бр.  101  од  22.02.2016.  год.  –  именован  за  вршење стручног надзора за 

безбедност и здравље на раду над извођењем радова на 

изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

7) Живојин Зорнић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 312 7837 04; 316 К873 11 и 

412 Ј074 15 

По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

контролу квалитета грађевинских матријала над извођењем радова на изградњи аутопута Е-

763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

8) Лазо Савковић, дипл.инж.грађ.геолог, лиц. бр. 471 5615 04 

По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

геодетске радове над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

9) Срђан Ђорђевић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 415 Х612 13 

По Решењу бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора над 

извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

10) Јован Салопек, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 315 Ј426 10 

По Решењу бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за мостове и 

инжењерске конструкције над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-

Пожега. 

11) Саша Марић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 Ј785 11 

По Решењу бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора над 

извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

12) Блажо Беговић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 410 1190 03 

По Решењу бр. 199 од 28.03.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за мостове 

и инжењерске конструкције над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 

Љиг-Пожега. 

13) Дејан Нађвински, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 Е860 07 

По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за тунеле 

над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

14) Драган Мартић, дипл.инж.геолог, лиц. бр. 491 Б032 07 

По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 
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геотехнику над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

15) Стеван Николетић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 314 3136 03 и 414 7798 04 По 

Решењу бр. 199 од 28.03.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

хидротехнику над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-

Пожега. 

16) Александар Павловић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 313 Е489 07 и 414 

Б065 07 

По Решењу бр. 199 од 28.03.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

хидротехнику над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

17) Александар Хаџи-Бошковић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 370 Ц669 05 и 

470 Д768 09 

По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

саобраћајну сигнализацију и опрему над извођењем радова на изградњи аутопута Е-

763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

18) Марко Симовић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 415 Е278 09 

По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

контролу квалитета грађевинских материјала над извођењем радова на изградњи аутопута Е-

763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

19) Иван Дмитровић, дипл.инж.маш., лиц. бр. 330 Б773 05 и 430 8951 05 По  Решењу  

бр.  199  од  28.03.2016.  год.  –  именован  за  вршење стручног надзора за 

машинске инсталације над извођењем радова на изградњи аутопута 

Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

20) Небојша Рајић, дипл.инж.ел., лиц. бр. 350 8276 04 и 353 А604 04 

По Решењу бр. 199од 28.03.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

електроенергетику траса над извођењем радова на изградњи аутопута 

Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

21) Зоран Шипетић, дипл.инж.ел., лиц. бр. 350 1825 03 и 353 Х192 09 

По Решењу бр. 199 од 28.03.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

електроенергетску трасу над извођењем радова на изградњи аутопута 

Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

22) Радомир Елез, дипл.инж.ел., лиц. бр. 350 Ј709 11 и 353 5016 03 

По Решењу бр. 199 од 28.03.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

управљање и аутоматику над извођењем радова на изградњи аутопута 

Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

23) Андријана Аћимовић, дипл.инж.пејз.арх., лиц. бр. 474 И366 14 и 373 

Л873 12 

По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

хортикултуру над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

24) Владимир Бабић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 415 Х840 13 и 315 Х996 09 По  Решењу  

бр.  101  од  22.02.2016.  год.  –  именован  за  вршење стручног надзора за 

заштиту животне средине над извођењем радова на изградњи аутопута 

Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

25) Душан Пачић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 315 8052 04 
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По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

пројектовање саобраћајница над извођењем радова на изградњи аутопута 

Е-763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

26) Драган Микић, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 Ф836 08 

По Решењу бр. 101 од 22.02.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

пројектовање мостова и путних објеката над извођењем радова на изградњи аутопута Е-

763,Сектор 2 Љиг-Пожега. 

27) Миленко Гороња, дипл.инж.грађ., лиц. бр. 310 8055 04 

По Решењу бр. 14 од 12.01.2016. год. – именован за вршење стручног надзора за 

пројектовање тунела над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,Сектор 2 Љиг-

Пожега. 

 

9. ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

1. Бошко Ж. Гаврић, дипл.инж.грађ., лиценца 

бр. 415 3560 03 

По Решењу бр. SO-C11S2-IA-065/2 од 13.01.2014. год. 

2. Игњатовић З. Далибор, дипл.инж.грађ., лиценца 

бр. 410 Г319 11 

По  Решењу  бр.  SO-C11S2-IA-036  од  01.08.2013.  год. за  радове  на 

мостовским конструкцијама и инжењерским објектима, Деоници 1. 

По  Решењу  бр.  SO-C11S2-IA-008/2  од  25.02.2013.  год.  за  радове  на тунелима у 

отовореном ископу објекта, Деоница 1. 

По  Решењу  бр.  SO-C11S2-IA-111  од  08.06.2015.  год.  за  радове  на 

мостовским конструкцијама и инжењерским објектима, Деоница 3. 

По  Решењу  бр.  SO-C11S2-IA-107  од  23.03.2015.  год.  за  радове  на заштити 

косина, Деоници 3. 

3. Јовановић В. Томислав, дипл.ииж.грађ., лиценца 

бр. 412 3159 03 

По Решењу бр. SO-C11S2-IA-106 од 23.03.2015. год. за радове на заштити косина 

Објекта, Деонице 1,2 и 3. 

По  Решењу  бр.  SO-C11S2-IA-065  од 02.12.2013. год. за радове на 

тунелима објекта, Деоница 3.      

По  Решењу  бр.  SO-C11S2-IA-096  од 22.09.2014. год. за радове на 

тунелима објекта, Деоница 3.      

4. Драгомир Лукић, дипл.инж.грађ., лиценца 

бр. 410 0004 03 

По  Решењу  бр.  OUT-276-04/2014  од  14.03.2014.  год.  за  радове  на тунелима 

(Велики Кик), потпорним зидовима и заштити косина објеката. 

5. Саша Д. Тодоровић, дипл.инж.грађ. лиценца 

бр. 410 Ф633 11 

По  Решењу  бр.  SO-C11S2-IA-038  од  01.08.2013.  год.  за  радове  на 

мостовским конструкцијама и инжењерским радовима, Деоница 2 и 3. 
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По Решењу бр. SO-C11S2-IA-0077 од дана 14.03.2014. год. за радове на 

мостовским конструкцијама и инжењерским објектима, Деоница 3. 

6. Банићевић В. Павле, дипл.инж.грађ. лиценца 

бр. 410 Ј196 15 

По  Решењу  бр.  SO-C11S2-IA-112  од  08.06.2015.  год.  за  радове  на 

мостовским конструкцијама и инжењерским објектима, Деоница 3. 

7. Дамјан Злопорубовић, дипл.инж.грађ., лиценца 

бр. 410 6301 04 

По Решењу бр. OUT-277-04/2014 од 14.03.2014. год. за радове на тунелу 

(Голубац), потпорним зидовима и заштити косина објеката. 

8. Далибор Л. Спасојевић, дипл.ииж.грађ., лиценца 

бр. 415 Ј199 15 

По Решењу бр. SO-C11S2-IA-114 од 08.06.2015. год. за радове на главној траси 

објекта, Деоница 1 и 2. 
 

9. Иван Р. Петровић, дипл.инж.ел. лиценца 

бр. 450 9671 06 

По Решењу бр. SO-C11S2-IA-027 од 11.06.2013. год. за електро радове на 

објекту,Деоница 1,2 и 3. 

10. Бојан З. Ђенадија, дипл.инж.грађ. лиценца 

бр. 415 Ј220 15 

По Решењу бр. SO-C11S2-IA-115 од 08.06.2015. год. за радове на главној траси 

објекта, Деоница 2. 

11. Никола Р. Вујаклија, дипл.инж.грађ. лиценца 

бр. 414 8100 05 

По Решењу бр. SO-C11S2-LT-GEN-0077 од 06.07.2012. год. за радове на регулацији 

водотокова и дренажним радовима објекта Деоница 1,2 и 3. 

12. Марко Љ. Иванковић, дипл.инж.геод. лиценца 

бр. 471 Ф063 10 

По Решењу бр. SO-C11S2-LT-GEN-0057 за геодетске радове на 

објектима, Деоница 1,2 и 3. 

13. Обрадовић М. Марко, дипл.инж.саобр. лиценца 

бр. 470 Г665 12 

По Решењу бр. SO-C11S2-IA-005/0 од 15.01.2013. год. за саобраћајну 

сигнализацију на објекту, Деоница 1,2 и 3. 

 

10. ИЗВОЂАЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Представници Инвеститора и Извођача радова ставили на увид следећу 

документацију градилишта и то: 

• Грађевински дневнци су уредно вођени и оверени лиценцним печатом 

од стране Извођача и Стручног Надзора. 

Деоница 1 Октобар 2016. 

Дневници Азвирт-а: 
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Укупно 23 књиге: 

- почетак радова: 16.06.2012. год  

• завршетак радова: 31.10.2016. год. 

Дневници Планума: 

Укупно 5 књига: 

• почетак радова: 26.12.2013. год. 

• завршетак радова: 31.10.2014. год. Деоница 2: 

ТРАСА ПУТА: 

Дневници Азвирт-а: 

Укупно 21 књига: 

- почетак радова: 12.06.2013. год. 

• завршетак радова: 31.10.2016. год. 

Дневници Планума: 

Укупно 2 књиге: 

• почетак радова: 10.04.2013. год. 

• завршетак радова: 02.11.2013. 

год. Деоница 3: 

ТРАСА ПУТА: 

Дневници Азвирт-а: 

Укупно 28 књига: 

- почетак радова: 07.11.2012. год. 

• завршетак радова: 31.10.2016. год. 

ОСА ПЕТЉЕ ПРЕЉИНА: 

Дневници Планума: 

Укупно 8 књига: 

• почетак радова: 28.06.2013. год. 

• завршетак радова: 12.05.2016. год. 

• Књига Грађевинске инспекције: вођена и нема уписа надлежне инспекције. 

• Грађевинска књига уредно вођена и потписана од стране Надзорног Органа и 

Извођача радова. 

 

11.  СТЕПЕН ЗАВРШЕНОСТИ РАДОВА: 

 

12.  УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА: 

        Комисија за технички преглед отпочела је са утврђивањем подобности предметног 

објекта за употребу. 

        Обзиром да се на објекту морају вршити накнадна испитивања и провере инсталација, 

уређаја и постројења и друга испитивања и тестирања, Комисија је издала потврду о пуштању 

објекта у пробни рад, имајући у виду да су за то испуњени услови. 

        Пројекат изведеног објекта није урађен. 

        Пробни рад ће трајати 1 (једну годину) односно до 31.11.2017. године 
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13. ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ  

-07.011.2016. год, Записником бр. 953-23144/16-1 (број ЈПС), је извршена привремена 

примопредаја Аутопут Е-763 Београд-Јужни Јадран, Сектор : Љиг – Пожега; 

Деоница I: Љиг (Доњи Бањани)-Бољковци од км 77+118,28 до км 87+839,45; 

Деоница II: Бољковци – Таково од км 87+839,45 до км 100+412,01; 

Деоница III: Таково – Прељина од км 100+412,01 до км 117+477,02, 

Укључујући и привремену везу између аутопута Е-763 и државног пута IB-22 реда (Ибарска 

магистрала) на км 77+200 АП. 

           -Предметним записником су дефинисане све обавезе на завршетку радова и 

комплетирању техничке документације све до употребне дозволе, од стране „Коридори 

Србије“ ДОО, и гарантни рокови; 

 

 

 

        4.2 Инспекцијски надзор изведених радова и стања државног пута  

Извршен је детаљан инспекцијски надзор, степена изграђености и стања државног пута 

државног пута IА реда, А2, на деоници  Љиг (Доњи Бањани) од км 77+118,28 до Прељина до 

км 117+477,02. Инспекцијским надзором је констатовано: 

-Објекат – предметна деоница аутопута је скоро у потпуности завршена, и пуштена је у 

саобраћај 07.11.2016. године, свечаним отварањем председника владе; 

-На коловозу пута нису уочени недостаци, осим у  тунелу Шарани, дужине 910м где је 

коловоз бетонски и осетно нераван, због веома честих дилатација; 

-Радови који нису у потпуности завршени, су: 

• На КМ 77+500, одводни канал из цевастог пропуста, до природног реципијента; 

• Бетонски канал на КМ 112; 

• Местимично нису завршени одводни јаркови, у дужини од око 500м; 

• Нису у потпуности завршени радови на државном путу II Б реда број 360, на уређењу и 

заштити путних косина, посебно на КМ 81, 83 и 87, на деоницама где је предметни пут 

измештан – прилагођаван - оштећен, због градње аутопута; 

• Местимично нису у потпуности завршене уливно изливне грађевине на цевастим 

пропустима; 

• На појединим местима врши се поправка – регулација речног корита, које је оштећено 

великим водама; 

• Местимично није у потпуности постављена опрема пута - заштитна ограда на граници 

путног земљишта, посебно у зони већих објеката; 

 

-Прегледом саобраћајне сигнализације, уочени су одређени недостаци и нелогичности, а 

посебно: 

• На порталима са измењивим порукама, и саобраћајним знаковима, активни су 

саобраћајни знакови II-30, „ограничење брзине“, 80км/х, који најављују ограничење брзине у 

тунелима, без одговарајуће додатне табле - поруке, која јасно наводи одакле саобраћајни знак 
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почиње да важи, тако да је без потребе смањена брзина кретања на путу ван тунела, у дужини 

од око 500м; 

• Након изласка из тунела, на стубовима  постоје знакови са измењивим садржајем 

порука, који активирају саобраћајни знак III-17, „престанак свих забрана“, после којих на 

више места није одређена брзина кретања, у складу са рачунским брзинама појединих 

деоница. Ови знакови са измењивим садржајем се не могу јасно одредити да ли су активни 

или не, то јесте да ли је знак укључен или не; 

• На већем делу аутопута постављени су стални саобраћајни знакови I-11, „клизав 

коловоз“, без додатних табли, који означава део пута, који има клизав коловоз, под одређеним 

околностима. Овакав знак на новом аутопуту, није примерен, јер би требало да значи, да 

коловоз нема довољан коефицијент трења и сл; 

• На више места, није у потпуности постављена жичана ограда, посебно у зони већих 

објеката (портала тунела, звучних баријера и сл), или се несметано, кроз путне објекте могу 

провући животиње, до коловоза аутопута; 

• Наведена деоница аутопута је подељена на три деонице, на којима није иста рачунска 

брзина Vr (100 и 120 км/х), из којих произилазе различити гранични елементи трасирања, као 

и различите ширине саобраћајних трака, које се имају вредности од 3,5 до 3,75м, а што значи 

да је на појединим деоницама важи ограничење брзине кретања возила од  100 км/х. Наведена 

ограничења нису јасно дефинисана, што доводи до заблуде кориснике аутопута. Посебан 

пример су ограничења брзине у зони денивелисане петље „Таково“, превој између Такова и 

Дића, почетак деонице из правца Дића који нема ограничења брзине и друга места. Потребно 

је преиспитати ограничења брзине на целом аутопуту, и јасно их одредити – обележити 

прописаним саобраћајним знаковима. 

-На аутопуту се у зони коловоза местимично изводе грађевински радови. У више 

наврата, инспектор за путеве је уочио радове, који нису прописно обележени привременом 

саобраћајном сигнализацијом и опремом пута. Извођач радова није прибавио потребно 

одобрење за измену режима саобраћаја за време извођење радова, постављање привремене 

саобраћајне сигнализације и опреме пута од надлежног Министарства за послове саобраћаја, а 

што је обавезан, обзиром да је пут званично пуштен у саобраћај. Надзорна служба „Коридора 

Србије“ ДОО, је навела да је прибављање наведеног одобрења у току; 

-Након примопредаје аутопута управљачу пута ЈП „Путеви Србије“, у зони петље 

Таково, оформљен је привремени пункт одржавања (и зимског одржавања), посебно ради 

извођења радова на отклањању недостатака који угрожавају безбедно одвијање саобраћаја, до 

коначног завршетка радова, и издавања употребне дозволе аутопута.  

-Надзорни орган ЈП „Путеви Србије“,  Веско Стијовић, који је присуствовао 

инспекцијском надзору, доставио је писмени извештај – изјашњење, у коме су наведени 

уочени недостаци и приложени прилози и то посебно: 

1.  ЗАПИСНИК О СТАЊУ ЗАШТИТНЕ ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ на дан: 

20.11.2016.године ( у прилогу ); 

2. ИЗВЕШТАЈ бр.1_НЕДОСТАЦИ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I.A-2/E-763 деоница: 

Дићи (77+200)-Таково (101+619)-Прељина (118+323)_Правац: Дићи-Таково ( у 

прилогу „живи“ фајл и .pdf ); 

3. Незавршени радови у зони заштитних зидова_km.101 ( фото прилог и .pdf ); 

4. Проблеми са садржајем и терминологијом на порталним електронским 

таблама ( дисплеји ) у зимским условима ( у прлогу линк и ИЗЈАШЊЕЊЕ 

надзора Чачанским новинама ); 

5. У оквиру редовног одржавања предузећеу „СРБИЈААУТОПУТ“ је дат усмени 

налог да изврши ПРВО кошење у 2017.години. Игром случаја у исто време је и 
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извођач радова „AZVIRT“ дао налог за кошење својим подизвођачима у 

оквиру Уговора о инвестиционом одржавању до 31.10.2017.године; 

6. Већ број оштећења система за задржавање возила ( еластична одбојна ограда ); 

7. Оштећења на вертикалној сигнализацији и опреми деонице ( пример: 

индикатори, фото прилог ). 

 

 

 

5. Мере за отклањање незаконитости 

У складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору, инспектори су, пошто су 

открили недостатке у току инспекцијског надзора, којима се нарушава употребна вредност 

пута и материјална добра, указали су надзираним субјектима на незаконитост и опоменули га 

због тога. 

 

Налаже се надзираном субјекту „Коридори Србије“ ДОО да отклони недостатке на 

државном путу IА реда, А2, на деоници  Љиг (Доњи Бањани) од км 77+118,28 до Прељина до 

км 117+477,02., који су наведени у овом Записнику а посебно: 

1) Предузму све потребне мере којима ће се омогућити безбедно одвијање 

саобраћаја на аутопуту, у зони извођења грађевинских радова, све док се не прибави одобрени 

пројекат привремене саобраћајне сигнализације и одобрење Министарства за послове 

саобраћаја; 

Рок за поступање по мери: одмах по потписивању записника. 

2) У зони извођења грађевинских радова, поставе саобраћајну сигнализацију и 

опрему пута, којом се врши измена режима саобраћаја, у складу са одобреним пројектом 

привремене саобраћајне сигнализације и одобрењем Министарства за послове саобраћаја; 

Рок за поступање по мери: 15 дана од потписивања записника. 

3) Преиспитају ограничења брзине кретања возила на аутопуту у складу са 

наводима у записнику, као и усклађеност постављених саобраћајних знакова II-30, 

„ограничење брзине“, знакова са измењивим садржајем порука, као и саобраћајне знакове I-

11, „клизав коловоз“, са одобреним пројектом, на начин да се корисницима пута јасно и 

недвосмислено, дефинише брзина кретања возила и информације које им се дају преко 

саобраћајних знакова, на целој дужини аутопута; 

      Рок за поступање по мери: 30 дана од потписивања записника. 

 

Инспектори су изрекли меру за отклањање незаконитости, у складу са овлашћењима из 

Закона о инспекцијском надзору и другим законима, водећи рачуна о техничким и другим 

могућностима надзираних субјеката, као и о неопходности испуњења минималних захтева за 

отклањање недостатака који угрожавају безбедност саобраћаја, као и у већој мери употребну 

вредност пута и животе људи. Процењен је велики и местимично критичан ризик, у складу 

наведеним недостацима у току надзора, у складу са наведеним контролним листама 

коришћеним у току надзора. 

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је 

дужан да обавести инспектора у року од 7 дана. Уз обавештење, надзирани субјекат ће 

приложити документацију, односно други материјал (фотографије и др.) из кога је видљиво да 






