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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.   У возилу се налази оригинал извода лиценце за превоз. 

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 бочној страни имају исписан број линије 
 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова 

6. Возила имају ознаку на вратима за улаз или излаз 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

7. Возила са обе бочне стране имају испиасно пословно 
име превозника 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

8. 
Рекламе и други натписи  се не налазе на местима која 
заклањају видик или прекривају прописане ознаке и 
обавештења о превозу 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

9. Возила на десној предњој страни имају 
идентификациони број  

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

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

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



11. 

У возилу се налази : - важећи ред вожње 
- важећи ценовник 
- општи услови превоза 
уговор о раду возача или потврда да је возач запослен 
код превозника 
- упозорење путницима који стоје да морају да се држе 
и да се не наслањају на врата 
- обавештење о резервисаним местима за инвалиде, 
мајке са децом и труднице 
- упозорење о забрани пушења 
- обавештење о осигуравачу 

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 

______________________                                                                                               ___________________ 


