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Контролна листа бр.1. 

Линијски превоз путника 
 

 

 
ПРЕДУЗЕТНИК, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ДРУГО ПРАВНО 

ЛИЦЕ 
 

1 

 
Обавља превоз возилом у друмском саобраћају које успуњава 
услове утврђене прописима којима се уређује безбедност 
саобраћај на путевима и прописе о стандардима за поједине 
врсте возила 
 

 
     да-               не-   
              10                  0 

2 

 
Обавља превоз возилима која су регистрована на територији 
Републике Србије 
 

     да-               не- 
              10                  0 

3 

 
У возилу којим се обавља превоз се налази пуни налог, 
попуњен и потписан од стране возача и потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица 
 

     да-               не- 
              10                  0 

4 

 
Превоз обавља првиредно друштво, др.правно лице или 
предузетник регистрован за обављaње превоза 
 

     да-               не- 
              10                  0 

5 

 
Превоз се обавља на основу лиценце за обављање превоза у 
друмском саобраћају 
 

     да-               не- 
              10                  0 

6 

 
У возилу домаћег превозника за време обављања превоза 
налази се оригинал извода лиценце 
 

     да-               не- 
              10                  0 
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7 
 
Обавља превоза на повереним линијама 
 

     да-               не- 
              10                  0 

8 

 
Превозник  који обавља линијски превоз има регистрован и 
оверен ред вожње и доказ о испревности возила 
 

     да-               не- 
              10                  0 

9 
 
Регистрован и оверен ред вожње гласи на превозника 
 

     да-               не- 
              10                  0 

10 

 
Превозник се придржава регистрованог и овереног реда 
вожње 
 

     да-               не- 
              10                  0 

11 

 
Пријем  путника  у  возило  и  искрцавање  путника  у  
линијском  превозу,  превозник  врши  на  аутобуским  
станицама  и  аутобуским  стајалиштима  које  су  унете  у  ред  
вожње 
 

     да-              не- 
              10                  0 

 

 ВОЗИЛО  

12 

 
У аутобусу се налази регистровани ред вожње, односно 
фотокопија регистрованог реда вожње оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица превозника 
 

     да-               не- 
              10                  0 

13 

 
У аутобусу се налази важећи ценовник оверен печатом и 
потписом овлашћеног лица превозника 
 

     да-               не- 
              10                  0 

14 

 
У  возилу  којим  се  обавља  линијски  превоз  налази  се  у  
доњем  десном  углу  истакнут  назив  линије  са  назначењем  
најмање  једне  успутне  станице  или  аутобуског  стајалишта  
које  ближе  одређује  правац  линије 
 

 
     да-               не- 
              10                  0           

15 
 
Возило чисто и проветрено 
 

 
      да-               не- 
              10                  0           

16 
 
Возило у зимском периоду загрејано 
 

 
      да-               не- 
              10                  0           

 

РЕЗУЛАТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 160 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  

 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Бр.бодова 141-160 121-140 101-120 81-100 80 и мање 

 
 
Надзирани субјекат      Инспектор за саобраћај 
_________________      ____________________ 
 


