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КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ВАНЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ 
ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 

“Сл.гласник РС”, бр. 46/95, 66/2001, 61/20015, 91/2005, 62/2006 И 31/2011
ЗАКОН О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

(“Сл.гласник РС”, бр.68/15)

ОДЛУКА О ВАНЛИНИЈСКОМ И АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
(„Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14)

Редни 
број ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ Број 

повреда
1. ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ  ПУТНИКА (ВПП)

Чл. 7. ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 
               Општина,град и град Београд уређује и обезбеђује, у складу са законом,организацију и 
начин обављања јавног превоза путника који се обавља  на територији једне општине, града и 
града Београда и ауто-такси превоза.

Ванлинијски превоз путника у смислу ове одлуке, јесте јавни превоз аутобусом унапред 
познате групе путника, чије је полазиште и одредиште на територији Града (локални превоз), за  
који  се  релација,  цена  превоза,  време  обављања  превоза  и  место  укрцавања  и  искрцавања 
путника,  утврђује  писменим  уговором  закљученим  између  превозника,  односно  привредног 
друштва,  другог  правног лица или предузетника који  обавља ванлинијски превоз на територији 
Града (локални ванлинијски превоз) и корисника превоза.

ОДЛУКА О ВАНЛИНИЈСКОМ И АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
(„Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14)

1.1.

Чл.3. Одлуке

1.  Обавља превоз возилом у друмском саобраћају које неиспуњава услове утврђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима или  прописе о стандардима за поједине врсте возила.

□да □не

2.    Обавља превоз у друмском саобраћају возилом које није  није  регистровано на територији 
Републике Србије. □да □не
3.   Користи возило у саобраћају  за време трајања искључења □да □не

1.2.

Чл.4. Одлуке

1.  Привредно друштво, друго правно лице, предузетник  обавља ванлинијског превоза путника а  
није  регистрован у АПР-у за ту врсту превоза. □да □не

2. Превозник не  поседује акт надлежног Министарства о испуњености услова за отпочињање и 
обављање ванлинијског превоза путника. □да □не

1.3.

Чл.5. Одлуке 
1. Укрцавање и искрцавање путника не врши на местима утврђеним уговором закљученим  између 
превозника и корисника. □да □не

2.  Уговор није читко и тачно попуњен и закључен пре постављања возила за укрцавање путника на 
полазишту. □да □не

3. Уговор о превозу путника не чува најмање две године од дана обављања превоза. □да □не

4. Нема доказ о уплати цене уговореног превоза - вожње утврђене уговором за време обављања 
превоза □да □не

1.4. Чл.6. Одлуке
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1.  Ванлинијски превоз  је превоз радника на посао и са посла, ђака и студената у школу и из 
школе,  на  основу  закљученог  писменог  уговора,  посебним  идентификационим  превозним 
исправама (недељна, месечна, годишња и сл.) и без примања других путника. Овај вид превоза не 
сматра се линијским превозом путника.

2.  Ванлинијски превоз путника осим ванлинијског  превоза путника из тачке 1. који се обавља на 
истом превозном путу, свакодневно, истог дана у недељи са истим местима искрцавања и 
укрцавања путника , сматра  се линијским превозом путника  

1.5. Обавља линијски превоз путника а није регистрован за његово обављање. □да □не

1.6.

Чл.7. Одлуке

Ванлинијски превозник  врши укрцавање и  искрцавање путника :

1.  на подручју централне зоне насељеног места Панчево, □да □не

2.  на  аутобуским стајалиштима, □да □не
3.  на јавним паркиралиштима, □да □не
4.  на местима где је   то у супротности са постављеном саобраћајном сигнализацијом, □да □не
5.  на местима где   је забрањено заустављање и паркирање □да □не

1.7.
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу не врши на посебно означеним перонима 
на аутобуској станици Панчево (на основу закљученог уговора са предузећем које управља овим 
објектом, тако да се перони  могу користити и у ванлинијском превозу путника). □да □не

1.8.

Чл.8. Одлуке 

1. Обављав анлинијски превоз путника  а није  власник  најмање једног регистрованог аутобуса
или прималац лизинга    □да □не

2. У возилу којим се обавља ванлинијски превоз путника налази се више места за седење путника у 
односу на укупан број седишта уписаних у саобраћајној  дозволи возила, као  импровизована 
седишта (клупе, столице и сл.) □да □не

1.9.

Чл.9. Одлуке

У возилу којим се обавља ванлинијски превоз путника  не налази се:

1. Доказ о уплати уговорене цене превоза за вожњу која се обавља                                             □да □не
2. Оригинал или оверена фотокопија решења о регистрацији делатности □да □не

3. Оригинал или оверена фотокопија решења о испуњености услова за обављање
    јавног превоза

□да □не

4. Примерак оригинала уговора на основу којег се обавља превоз □да □не

5. Закључен списак путника према датуму и времену обављања путовања  (вожње)
   садржане Уговора о превозу □да □не

6. Путни налог исправно и тачно попуњен како је то прописано Законом , актом
    донетих на основу истог □да □не

7. Општи услови о превозу у друмском саобраћају □да □не

8. Уговор о раду возача или потврда да је возач запослен код превозника који
    обавља превоз □да □не

Чл. 10. Одлуке □да
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2.0.

1.  Аутобус којим се обавља превоз путника у друмском саобраћају   на бочним странама нема 
исписано пословно име, фирму или његов знак,  који ужива заштиту, у складу са Законом којим се  
уређују  жигови,а  у  доњем    десном  углу  ветробранског  стакла  исписан  натпис  „СЛОБОДНА 
ВОЖЊА“

□не

2. На бочним странама аутобуса  стављени су други натписи осим  натписа из предходне тачке □да □не

2.1.

Чл.11. Одлуке

1. Списак путника није сачињен посебно за сваку вожњу садржану у Уговору о превозу □да □не
2. Списак путника није закључен и оверен печатом превозника, пре  постављања возила за 
укцравање путника у полазишту □да □не

3.Подаци у списку путника исправљани, прецртавани, или се у истом налази већи број имена 
путника од броја расположивих места уписаних у саобраћајној дозволи □да □не

4. Списак путника се не налази у возилу □да □не
5. Списак путника не садржи број закљученог Уговора о превозу  за који је списак путника сачињен

□да □не
6. Списак путника није читко попуњен са исписаним именима и презименима и адресама свих који 
се превозе □да □не

СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:
НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
број.

СТЕПЕН 
РИЗИКА БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

1. НЕЗНАТАН
2. НИЗАК
3. СРЕДЊИ
4. ВИСОК
5. КРИТИЧАН

 Инспектор за саобраћај и путеве                                                      Надзирани субјекат

            _____________________________                                         ____________________________




