ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС
Одсек за инспекцијске послове
пољопривреду,водопривреду и
заштиту животне средине

Контролна листа бр. 3 : ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица /
предузетника
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Матични број
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Поштански број
Улица и број
Град / Општина
телефон
факс
е-mail
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
ЈМБГ
телефон
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Име и презиме
Функција
телефон
е-mail

контролна листа бр. 3

2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ванлинијски
превоз путника
обавља

а) привредно
друштво
б) друго правно
лице
в) предузетник

регистрован за
обављање ове
врсте превоза

Ванлинијски превоз путника обавља превозник који је
уписан у акт којим се утврђује испуњеност услова за
отпочињање и обављање јавног превоза путника

 да  не

 да  не

У решењу којим се утврђује испуњеност услова за
отпочињање и обављање јавног превоза путника, налазе
 да  не
се регистарске ознаке свих возила којима превозник
обавља јавни превоз
Превозник је Министарству пријавио промену података, у
 да  не
року од 15 дана од дана промене
Уговор о ванлинијском превозу путника и списак путника,
 да  не
превозник чува две године од дана обављеног превоза
Превозник је власник (или прималац лизинга) најмање
једног регистрованог аутобуса

 да  не

Превозник обавља ванлинијски превоз путника
аутобусом чије су регистарске ознаке наведене у
решењу којим се утврђује испуњеност услова за
отпочињање и обављање јавног превоза путника

 да  не

Превозник обавља ванлинијски превоз путника
аутобусом узетим у закуп, али је власник (или прималац
лизинга) најмање једног регистрованог аутобуса

 да  не

Превозник обавља ванлинијски превоз путника возилом
које је регистровано на територији Републике Србије

 да  не

Превозник не користи за обављање превоза возило које
је у вршењу инспекцијског надзора искључено из
саобраћаја

 да  не

Превозник врши редован технички преглед возила сваких
 да  не
шест месеци

Превозник
обавља превоз

а) радника из
места становања
на посао и са
посла
б) ђака и
студената из
места становања
до школе и из
школе

на основу писменог
уговора, са
посебним
идентификационим  да  не
возним исправама
и без примања
других путника

Превозник обавља превоз путника на истом превозном
путу, свакодневно, односно истог дана у недељи и са
истим местима укрцавања и искрцавања путника

 да  не

а) попуњен на прописан начин
У возилу се налази б) потписан од стране возача
важећи путни налог ц) потписан и оверен од стране
овлашћеног лица

 да  не

У возилу се не налази таксиметар

 да  не

НАПОМЕНА

На бочним
странама возила
има исписано
пословно име
односно фирма

а) словима висине најмање 5 цм
б) бојом која се битно разликује од
основне боје возила

 да  не

На бочним странама возила, односно на бочним вратима
 да  не
нема других натписа осим пословног имена односно
фирме
На крову возила нема стављено пословно име, односно
фирма, нити други натписи

У возилу се не
превозе

 да  не

а) деца испод шест година старости
без пратиоца
б) лица оболела од заразних
 да  не
болести
в) лица у напитом стању
г) животиње

У возилу се налази писмени уговор закључен између
превозника и корисника превоза, а на основу којег се
обавља ванлинијски превоз путника и ствари

 да  не

Уговором закљученим између превозника и корисника
превоза, а на основу којег се обавља ванлинијски превоз
путника и ствари, утврђена је релација са наведеним
 да  не
полазиштем и одредиштем, време обављања превоза,
цена превоза и места укрцавања и искрцавања путника,
односно места утовара и истовара ствари
Уговор је закључен за једну вожњу, нумерисан је и
закључен са једним корисником

 да  не

Уговор је попуњен читко, тачно и закључен пре
постављања возила за укрцавање путника у полазишту

 да  не

У возилу се налази доказ о уплати цене ванлинијског
превоза - вожње, утврђене уговором

 да  не

Превозник укрцава и искрцава путнике на местима која
су утврђена уговором, а то нису аутобуска стајалишта

 да  не

У возилу се налази списак путника за које је уговорен
превоз

 да  не

Списак путника је попуњен читко, закључен и оверен
печатом превозника пре постављања возила за
укрцавање путника у полазишту

 да  не

На списку путника се налази број имена путника мањи
или једнак броју расположивих места уписаних у
саобраћајној дозволи возила

 да  не

У возилу се налазе општи услови превоза

 да  не

У доњем десном углу ветробранског стакла возила
истакнут је натпис: "Слободна вожња"

 да  не

У возилу се налази

а) уговор о раду возача
б) потврда да је возач запослен код
 да  не
превозника који обавља
ванлинијски превоз

У возилу се налази Решење Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о
испуњености услова за отпочињање и обављање јавног
превоза путника и ствари

 да  не

Присутна лица:
Име и презиме:

Саобраћајни инспектори:
Радно место

Име и презиме:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

