
Индентификациони

број листе

K Л 52

Република Србија Општина 
Сокобања Општинска управа 

Сокобања Одељење за 
финансије, наплату јавних 

прихода и инспекцијске 
послове, Одсек за 

инспекцијске послове

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-

-Линијски превоз-

1.Надзираном субјекту је поверено вршење делатности на прописан

начин.

Да-2                          Не-0

2.Линијски превоз на територији општине обавља се аутобусима и

минибусевима.

Да-2                          Не-0

3.Градски и приградски линијски превоз путника обавља привредно

друштво, друго правно лице или предузетник који је регистрован за

обављање те врсте превоза.

Да-2                          Не-0

4.Привредно друштво, друго правно лице или предузетник који обавља

градски и приградски линијски превоз путника испуњава услове утврђене

Законом о безбедности саобраћаја и Законом о превозу у друмском

саобраћају у погледу опремљености и других услова.

Да-2                          Не-0

5.Градски и приградски линијски превоз путника обавља превозник који је

власник најмање три регистрована аутобуса.

Да-2                          Не-0

6.Превозник обавља линијски превоз на основу регистрованог и овереног

реда вожње.

Да-2                          Не-0

7. Превозник је пре отпочињања обављања линијског превоза обавестио Да-2                          Не-0



кориснике путем локалних средстава информисања или на други 

одговарајући начин. 

8.Превозник је ред вожње објавио путем локалних средстава 

информисања или на други одговарајући начин. 

Да-2                          Не-0 

9.Превозник се придржава регистрованог и овереног реда вожње. Да-2                          Не-0 

10.Превозник је у случају одступања и разлозима за одступање од 

регистроване линије и реда вожње обавестио одмах орган надлежан за 

регистрацију и оверу реда вожње, а кориснике услуге превоза преко 

средстава јавног информисања. 

Да-2                          Не-0 

11.Превозник коме је брисан ред вожње, односно полазак из 

регистрованог реда вожње није на тој релацији у следећа два 

регистрациона рока регистровао ред вожње са већим бројем  полазака од 

броја полазака које има по извршеном брисању. 

Да-2                          Не-0 

12.Превозник је свој рад и пословање организовао тако да континуирано и 

несметано пружа услугу линијског превоза корисницима. 
Да-2                          Не-0 

13.Превозник је обезбедио прописан обим, врсту и квалитет услуге. Да-2                          Не-0 

14.Када је услед више силе или из других разлога који се нису могли 

предвидети  односно спречити дошло до поремећаја или прекида у 

обављању линијског превоза, превозник је без одлагања предузео мере на 

отклањању узрока поремећаја, односно прекида. 

Да-2                          Не-0 

15.Превозник је у случају прекида у обављању линијског превоза насталог 

у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарних непогода и 

др.) штрајка запослених код њега као и када је услед више силе дошло до 

смањења обима линијског превоза, о томе без одлагања обавестио 

Општинско веће општине Сокобања. 

Да-2                          Не-0 

16.Када је дошло до прекида линијског превоза услед штрајка, Превозник 

је обезбедио минимално 75% од планираног обима рада у обављању 

линијског превоза у складу са његовим актом , односно закљученим 

уговором. 

Да-2                          Не-0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 32 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

32 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 28 - 32 

Низак 21 - 27 
Средњи 14 - 20 
Висок 7 - 13 

Критичан 0 - 6 
Присутно лице                                                    ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


