
 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 
ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

I. СТАЈАЛИШТА 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 

Предмет контроле је: 

 стајалиште 

 терминус 

 

2. 
Стајалиште/терминус успостављен по акту надлежног 
органа/организационе јединице ЈЛС 
  

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

3.  Стајалиште/терминус је обележено на прописан начин 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

4.  Стајалишна ознака има прописан садржај 
 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

5.  
   Стајалиште/терминус се одржава на прописан начин 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

6.  На стајалишту обезбеђена надстрешница 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

Максималан број бодова:                                                                               Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

незнатан   

низак   



средњи   

висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           M.П.                                                      ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 



 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 
ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
 

 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 

Надзирани субјект је: 

 Јавно предузеће 
 Привредно друштво 
 Предузетник 
 Други  привредни субјект 

 

 

2. Надзираном субјекту је поверено вршење делатности на  
прописан начин 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

3.  Надзирани субјекат поседује одобрење за вршење јавног  
линијског превоза 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

4. Надзирани субјекат  има прописан и оверен ред вожње 
 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                   Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

незнатан   

низак   

средњи   

висок   



критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           M.П.                                                      ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 



 

 

 

ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА 
 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 
ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

                                                                  III. ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА 
 

Ред. 
број Питање Одговор и број бодова 

1. 
 Превозник врши превоз према елементима линије 
садржаним  у регистру линије и реду 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2. Превозник поседује у возилу извод из овереног реда вожње 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

3.    Превозник примењује тарифни систем 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

4. Превозник је у случају квара возила омогућио путницима да 
истим картама наставе започету вожњу 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

5. Превозник је уклонио неисправно возило са линије у 
прописаном року 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

6. Превозник је одступио од регистрованог реда вожње из 
оправданих разлога 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

7. Превозник је омогућио инспектору вршење службене 
дужности 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

8. Превозник је инспектору доставио тачне податке 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

9. 
За време трајања искључења, превозник не користи возило 
које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из 
саобраћаја  

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



Напомена: 

          Поремећај у обављању делатности 

1. 
Превозник је без одлагања предузео мере на отклањању 
узрока поремећаја или прекида у обављању послова услед 
више силе или других разлога који се нису могли 
предвидети, односно спречити  

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2. 
Превозник је о смњеном обиму линијског превоза, 
насталог услед више силе обавесто надлежну 
организациону јединицу/орган 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

3. Превозник је током свог штрајка обезбедио минимално 
75% планираног обима рада 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                   Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

незнатан   

низак   

средњи   

висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           M.П.                                                    ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 



 

 

 

ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА 
 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 
ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

                                                                 IV. ВОЗИЛO 
 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 
Возило испуњава законом прописане услове да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

2. Возило је чисто и проветрено 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

3.   Возила су загрејана односно расхлађена при одређеним   
температурама 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

4. Возила на предњој страни имају исписан број и назив линије 
према смеру кретања или терминуса 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

5. Возила на задњој страни имају исписан број линије 
 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

6. Возила на улазној страни имају исписан број  линије 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

7. Возила на бочној страни имају исписан назив и седиште 
превозника 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

8. Возила на бочној страни имају истакнут грб ЈЛС 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

9. Возила на десној предњој страни имају 
идентификациони број  

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



10. Возила на десној задњој страни имају идентификациони 
број 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

11. Возила на десној задњој страни имају гаражни  број 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

12. Возила су прописно обележена када се не врши 
редован превоз 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

13. Возила поседују уређај за валидацију возних исправа у 
зони улазних врата  

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

14. Уређаји за валидацију возних исправа су исправни и у 
функцији 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

15. У возилу се налазе ознаке од заначаја за инфомисање 
путника 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

15. Рекламе или други натписи су истакнути на прописан 
начин 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

Напомена: 

Максималан број бодова                                                                                   Утврђени број бодова 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

незнатан   

низак   

средњи   

висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           M.П.                                         КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 



 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 
ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

                                                                 V. ОБАВЕЗЕ ВОЗАЧА 
 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 
 
Возач зауставља возило на регистрованом стајалишту 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

2. Возач отвара сва врата приликом стајања на стајалишту 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

3.   Возач омогућава излазак путника на безбедан начин  
  изван стајалишта током дужег застоја 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

4.  Возач је током стајања на терминусу обезбедио возило од 
неконтролисаног кретања 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

5. 
 
Возач се придржава регистрованог реда вожње на   
линији 

 
 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

6.  Возач затвара сва врата пре покретања возила 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

7. Возач током рада носи службено одело са ознаком  
превозника 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

8. Возач током рада не пуши у возилу 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

9. Возач се према путницима опходи са пажњом и 
предусретљиво 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

10. Возач током вожње не користи мобилни телефон 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 



11. Возач се стара о одржавању реда у возилу 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                   Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

незнатан   

низак   

средњи   

висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           M.П.                                         КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 


