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Правна лица и предузетници 
1. Да  ли  правно лице или предузетник обавља 

делатност  јавног градског и приградског превоза 
путника? 
 

 
 Да-2 Не-0 

2. Да ли се правно лице или предузетник пре 
поверавања послова јавног градског и приградског 
превоза путника унапред изјаснило: 
- О могућности отварања линија градског и 

приградског саобраћаја у складу са чланом 4 
Одлуке ? 

- О могућности ангажовања довољног броја 
аутобуса на тим линијама ? 

 
 
 
 
 Да-2 Не-0 
 

3. Да ли правно лице или предузетник има обезбеђен 
паркинг за све аутобусе које ће користити у 
обављању градског и приградског саобраћаја? 

 
 Да-2 Не-0 
 

4. Да ли се правно лице или предузетник прихвата 
обавезе плаћања локалне комуналне таксе за 
аутобусе које ће користити у обављању градског и 
приградског саобраћаја, ако таква такса постоји? 

 
 
 Да-2  Не-0 

5. Да ли је правно лице или предузетник закључило 
писмени уговор са овлашћеним лицем Општине 
Бачки Петровац у року од 15 дана од дана 
доношења акта о поверавању послова обављања 
градског и приградског саобраћаја ?  

 
 
 Да-2 Не-0 
 

6. Да ли правно лице или предузетник својим актом 
утврђује цену превоза за градски и приградски 
превоз која не може бити нижа по путном 
километру од цене коју је утврдило Општинско 
веће Општине Бачки Петровац?  

 
 

 
 
 Да-2 Не-0 

  

  

  

  

  

  



7. Да ли правно лице или предузетник  има оверен и 
регистрован ред вожње код овлашћеног органа 
Општинске управе Општине Бачки Петровац? 
 

 
 

` Да-2 Не-0 

8. Да ли је правно лице или предузетник извршило 
оверу и регистровање реда вожње код овлашћеног 
органа Општинске управе Општине Бачки 
Петровац у року од 8 дана од дана потписивања 
уговора, ако тим уговором није другачије 
прописано? 
 

 
 
 

` Да-2 Не-0 

9. Да ли је правно лице или предузетник обавестило 
кориснике о отпочињању обављања превоза по 
регистрованом и овереном реду вожње, и то путем 
средстава јавног информисања или на други 
погодан начин ? 

 
 

` Да-2 Не-0 

10. Да ли се правно лице или предузетник придржава 
овереног и регистрованог реда вожње? 
 

 
 Да-2 Не-0 

11. Да ли  правно лице или предузетник обавештава 
кориснике и надлежни орган о разлозима 
привемене обуставе превоза, пре почетка ове 
обуставе, у складу са чланом 2 Одлуке? 

 
 
 Да-2 Не-0 

12. Да ли је ред вожње брисан из регистра? 
 

 
 Да-0 Не-2 
 

13. Да ли правно лице или предузетник врши пријем 
путника у возило и искрцавање путника из возила у 
градском и приградском превозу врши искључиво 
на аутобуској станици и на аутобуским 
стајалиштима која су унета у регистровани и 
оверени ред вожње?  

 
 
 Да-2 Не-0 
 

14. Да ли су сва стајалишта која су одређена актом 
Општинског већа Општине Бачки Петровац видно 
обележена одговарајућом хоризонталном и 
вертикалном сигнализацијом у складу са чланом 24 
Одлуке? 

 
 
 Да-2 Не-0 
 

  
 
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА : 
 
 

Могући број бодова             28 
 
 
Надзором утврђени БРОЈ БОДОВА :_________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
  

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 26-28 
Низак 22-24 
Средњи 20-22 
Висок 18-20 
Критичан 16 и мање 

 
 
 
 
ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
 
________________                                М.П.                              ___________________         
  
 


