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Одлука о јавном превозу путника на

територији општине Сокобања („Службени

лист општине Сокобања“број 49/2016)

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:___________________________________________________________________________________

-Јавни превоз путника на територији општине Сокобања

-Ванлинијски превоз -

1. Ванлинијски превоз путника обавља превозник који је власник или

прималац лизинга најмање једног регистрованог аутобуса.

Да-2                          Не-0

2. Постоји писани уговор закључен пре отпочињања превоза између

превозника и корисника превоза.

Да-2                          Не-0

3. Превозник за једну вожњу има закључен један уговор са једним

корисником и исти је  нумерисан.

Да-2                          Не-0

4. Напред наведени уговор садржи релацију са утврђеним полазиштем и

одредиштем, време обављања превоза, цене превоза, место укрцавања и

искрцавања путника.

Да-2                          Не-0

5. Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се на

местима која су утврђена уговором.

Да-2                          Не-0

6. Уговор о превозу путника и списак путника превозник чува две године од

дана обављеног превоза.

Да-2                          Не-0

7. Ванлинијски превоз путника односно превоз радника из места становања

на посао и са посла, односно ђака из места становања до школе и из школе

врши се на основу писаног уговора, са посебним идентификационим возним

исправама (недељна, месечна, годишња и сл.) и без примања других лица.

Да-2                          Не-0



8. Превозник који обавља ванлинијски превоз путника не укрцава и не 

искрцава путнике на аутобуским стајалиштима. 
Да-2                          Не-0 

Напомена 

 

 

Максимални број бодова: 16 
Број бодова: 

 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

16 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан  16 
Низак 12 - 15 

Средњи 8 - 11 
Висок 4 - 7 

Критичан 0 - 3 
 

Присутно лице                                                   ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


