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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Нови Бечеј 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за инспекцијске службе 
  Kомунална инспекција 
 
 
 
 
 

 
контролна листа број 355-5-8/2016 
Одлука о јавном превозу потника на територији општине Нови Бечеј, 
(''Сл.лист Општине Нови Бечеј'' ,бр.15/10) 

 

Датум ----------------------- 
 

Време------------------------ 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
 

ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

  

Име и презиме физичког лица  

Адреса и место пребивалишта  

ЈМБГ  

Место утврћивања  процене ризика  

  

Назив правног лица / предузетника  

Седиште  

ПИБ/  

Матични број  
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Да ли је правно лице коме су поверени послови јавног превоза путника 
започело или обавља јавни превоз  путника у градском или приградском 
саобраћају без регистровног и овереног реда вожње. 
 да    0 
 не   2 

Да ли је правно лице коме су поверени послови јавног превоза путника 
поднело захтев за регистрацију и оверу реда вожње у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о јавном превозу. 
 да    2 
 не   0 

Да ли се правно лице коме су поверени послови јавног превоза 
путника придржава овереног реда вожње. 
 да    2 
 не   0 

Да ли је правно лице коме су поверени послови јавног превоза путника 
мењало или укинуло линију без предходног одобрења општинског већа. 
 да    0 
 не   2 

Да ли је правно лице коме су поверени послови јавног превоза путника 
обавља превоз путника аутобусима који не испуњавју услове прописане 
законом и одлуком. 
 да    0 
 не   2 

Да ли је правно лице коме су поверени послови јавног превоза путника 
врши укрцавање и искрцавање путника ван аутобуске станице или 
аутобуског стајалишта који су унети у ред вожње. 
 да    0 
 не   2 

Да ли је правно лице коме су поверени послови јавног превоза путника 
превози децу испод 6 година старости без пратиоца, лица оболела од заразних 
болести, лица у напитом стању, лица која својом прљавом одећом могу 
оштетити 
путнике и седишта у аутобусу, животиње, посмртне остатке, експлозив. Лако 
запаљиве ,радиоактивне,нагризајуће и заразне материје и органске пероксиде. 
 да    0 

 не   2 
 
 
 
 
 

 
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
Могући број бодова 14 
Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:    
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Степен ризика        Распон бодова 
Незнатан                 12-14 
Низак                      10-12 
Средњи                   8-10 
Висок                      4-8 
Критичан                4 и мање 

 
ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                  Комунални инспектор 

 
 
 
 

М.П.   


