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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.Возила којима се обавља превоз се редовно одржавају . Да-2                          Не-0

2.У возилу којим се обавља превоз налази се акт о испуњености услова за

обављање јавног линијског превоза.

Да-2                          Не-0

3. У возилу којим се обавља превоз налази се путни налог попуњен на

прописани начин и оверен, потписан од стране овлашћеног лица и возача

да је примио возило без видљивих техничких недостатака.

Да-2                          Не-0

4. У возилу којим се обавља превоз налази се важећи ред вожње, односно

фотокопија важећег реда вожње оверена печатом и потписом овлашћеног

лица превозника.

Да-2                          Не-0

5. У возилу којим се обавља превоз налази се важећи и оверен ценовник. Да-2                          Не-0

6. У возилу којим се обавља превоз налазе се Општи услови превоза. Да-2                          Не-0

7. У возилу којим се обавља превоз налази се истакнут, у доњем делу

ветробранског стакла и са стране поред улазних врата, назив линије са

назначењем најмање једног успутног стајалишта који ближе одређује

правац линије.

Да-2                          Не-0

8. У возилу којим се обавља превоз налазе се видљиво истакнуте одређене

забране (забрана пушења, разговор са возачем за време вожње и сл).

Да-2                          Не-0

9. У возилу којим се обавља превоз налази се уговор о раду возача или Да-2                          Не-0



потврда да је возач запослен код превозника на кога је регистрован ред 

вожње. 
10.  У возилу којим се обавља превоз налазе се видљиво истакнуте обавезе 

путника (обавезно држање за време вожње због могућности кочења и др.). 
Да-2                          Не-0 

11. У возилу којим се обавља превоз налази се исправан апарат за гашење 

пожара. 
Да-2                          Не-0 

12. У возилу којим се обавља превоз налази се приручна апотека. Да-2                          Не-0 

13. Рекламе и други натписи у возилу постављени су тако да не заклањају 

видик возачу или обавезне натписе и ознаке. 
Да-2                          Не-0 

14. Возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из 

саобраћаја не користи се за време трајања искључења. 
Да-2                          Не-0 

15. Издавање и вођење путних налога и евиденција о путним налозима се 

врши на прописан начин. 
Да-2                          Не-0 

16. Превозник у линијском превозу путника прима сваког путника у 

границама расположивих места за путнике и издаје возну  карту. 
Да-2                          Не-0 

17. Превозник је обезбедио превоз ручног пртљага истовременом са 

превозом путника коме пртљаг припада. 
Да-2                          Не-0 

18.Ствари које се не сматрају ручним пртљагом нису смештене у делу 

возила у коме се налазе места за превоз путника. 
Да-2                          Не-0 

19. Поштује се забрана превоза путника оболелих од заразних болести. Да-2                          Не-0 

20. Поштује се забрана превоза путника у напитом стању. Да-2                          Не-0 

21. Поштује се забрана превоза путника који својом одећом могу 

оштетити и упрљати унутрашњост возила. 
Да-2                          Не-0 

22. Поштује се забрана превоза посмртних остатака. Да-2                          Не-0 

23. Поштује се забрана превоза експлозива и експлозивних средстава. Да-2                          Не-0 

24. Поштује се забрана превоза лако запаљивих, отровних, радиоактивних, 

нагризајућих, заразних материја и органских пероксида. 
Да-2                          Не-0 

25. Поштује се забрана превоза животиња. Да-2                          Не-0 

26. Поштује се забрана превоза предмета којима се може извршити 

повреда путника уколико нису прописано заштићени. 
Да-2                          Не-0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 52 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

52 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 44 - 52 

Низак 33 - 43 
Средњи 22 - 32 
Висок 11 - 21 

Критичан 0 - 10 
Присутно лице                                                    ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 



      М.П     2. ____________________  


