
 

ОПШТИНА НЕГОТИН ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА 

ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

                                                                 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.               САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКОР  

______________________                                                                                               ___________________ 


