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Чл.2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл.гласник РС”, бр.68/15)
Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при
чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним аутобуским станицама или
аутобуским стајалиштима.
Јединица локалне самоуправе прописује и ближе уређује јавни градски линијски превоз путника
(ЈГЛП) на територији града
ОДЛУКА О ЈАВНОМ ГРАДСКОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА –
(ЈГЛП) („Сл.лист града Панчева“, бр. 5/14)
Чл. 1. Одлуке
Уређује организацију и начин обављања јавног градског линијског превоза путника унутар зона на
територији града
1. јавни градски линијски превоз– је јавни линијски градски превоз путника који се обавља на мрежи
линија Града, аутобусима чији је капацитет прилагођен превозним захтевима, према унапред утврђеном
реду вожње и одређеној цени превозних услуга и другим условима превоза предвиђеним законом и овом
одлуком, односно доступан свим становницима Града по унапред познатим и једнаким условима;
2. линија – је основни елемент превозне мреже по којој се превоз путника обавља по унапред дефинисаним
условима у простору и времену, односно унапред дефинисан пут између почетног и крајњег стајалишта
(терминуса) са утврђеним местима за заустављање аутобуса (стајалиштима) за улазак и излазак путника,
по коме се крећу аутобуси према дефинисаном реду вожње;
3. план линија – је преглед постојећих и планираних линија са приказом елемената за сваку линију, који се
доноси за једну календарску годину;
4. траса линије – је путања којом се крећу аутобуси на линији од почетног до завршног терминуса и
одређена је називима улица и путева;
5. мрежа линија – чини скуп свих линија ЈГЛП према врстама превоза путника и типовима линија, а
одређена је називима свих почетно-завршних места, трасама линија и њиховим дужинама, терминусима,
стајалиштима и осталим инфраструктурним елементима;
6. аутобуска станица – је објекат у коме се врши прихват и отпремање аутобуса, пртљага и ствари,
укрцавање и искрцавање путника, издавање возних карата и других превозних исправа, давање
обавештења о превозу и пружање других услуга у вези са превозом;
7. аутобуско стајалиште - је уређен простор поред коловоза, односно означени простор на коловозу на
којима се заустављају аутобуси ради укрцавања и искрцавања путника и пртљага (у даљем тексту: АС);
8. аутобус - је возило за превоз путника које има више од 9 места за седење, укључујући и место за
седење возача;
9. терминуси – су посебно уређене површине на крајњим стајалиштима једне или више линија ЈГЛП које
поред функција наведених на стајалиштима имају и функцију промене смера кретања аутобуса, чекања
аутобуса ради усклађивања полазака са редом вожње, опслуге саобраћајног особља, контроле
функционисања саобраћаја, минималних функција техничке логистике и др.;
10. регистар линија – је евиденција елемената линија са текућим именима;
11. ред вожње – је акт којим се утврђује план обављања превоза на линији;
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12. тарифни систем – подразумева скуп начела и принципа по којима се организује продаја возних
исправа и систем наплате услуге превоза, као и услове коришћења линијског превоза;
13. даљинар – је акт којим се утврђује удаљеност у километрима са минималним временима вожње
аутобуса између аутобуских станица, односно аутобуских стајалишта на одређеној линији;
14. путник – је корисник комуналне услуге у аутобусима ЈГЛП, која настаје започињањем коришћења
услуге превоза , који на основу уговора има право на превоз;
15. агенција за саобраћај - је основна организациона јединица Градске управе града Панчева надлежна за
послове саобраћаја (у даљем тексту: Агенција);
Чл.4.став 2. Одлуке

1.1.

1. ЈГЛП на територији Града, могу обављати и друга привредна друштва, правна лица на
основу Уговора о поверавању појединих линија ЈГЛП полазака на линијама ЈГЛП у складу
са Законом и овом Одлуком
2. Да ли поседује Уговор о поверавању појединих линија ЈГЛП

□ да

□ не

□ да

□ не

□ да

□ не

□ да

□ не

□ да

□ не

Аутобус који обавља превоз ЈГЛП мора бити видно обележен ознакама од значаја за
информисање путника:
1. Да ли на предњој десној бочној страни постоји видљив број линије, назив терминоса у
□ да
смеру кретања аутобуса или назив линије

□ не

2. Да ли на предњој страни аутобуса постоји ознака са грбом Града

□ да

□ не

3. Да ли на предњој десној и задњој страни аутобуса између браника и ветробранског стакла
постоји идентификациони број који издаје Агенција за саобраћај

□ да

□ не

4. Да ли на задњој бочној страни аутобуса где се обавља улазак и излазак путника постоји
ознака броја линије

□ да

□ не

5. Да ли је на бочној страни аутобуса исписан назив и седиште превозника у складу са
стандардима

□ да

□ не

6. Да ли је на бочним и задњој страни аутобуса исписан гаражни број

□ да

□ не

1. Да ли аутобуси којима се обавља ЈГЛП су обојени препознатљивом бојом превозника, □ да
чисти и проветрени

□ не

Чл.6. став 1. Одлуке

1.2.

2.

1. Да ли је превозник обезбедио трајно и квалитетно обављање линијског превоза и
предузео мере и активности у циљу повећања квалитета услуга и безбедности у линијском
превозу
ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ ГЛРАДСКОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА (ЈГЛП)
Чл.8. Става 2. Одлуке

2.1.

1. Да ли је предлог о успостављању нових линија и укидању постојећих, превозник доставио
Агенцији за саобраћај до 15. новембра текуће године, а која сачињава регистар линија са
основним карактеристикама структуре и функционисања

3.

АУТОБУС ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА (ЈГЛП)
Чл.13. Одлуке

3.1.

1. Да ли аутобуси којима се обавља ЈГЛП испуњавају услове утврђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима и прописима стандардима за поједине врсте аутобуса
2. Да ли ауто превозник поседује акт надлежног Министарства о испуњености услова за
отпочињање и обављање ЈГЛП
Чл.14. Одлуке

3.2.

Чл.15. Одлуке

3.3.

2. Да ли су на аутобусима исписане рекламе, рекламне поруке, које својим садржајем
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вређају јавни морал

□ да □ не

3. Да ли рекламе и др. натписи који немају садржај поруке о превозу, налазе на местима на
којима заклањају предгледност на аутобусу или прикривају прописане ознаке, обавештења □ да
о превозу

□ не

Чл.16. Одлуке

3.4.

□ да

□ не

1. Ознаке на вратима које обележавају смер кретања путника (улаз/излаз)

□ да

□ не

2. Информације везане за важност и поништавање карата

□ да

□ не

3. Ознаке седиште резервисане за посебне категорије путника

□ да

□ не

4. Основне информације о правима и обавезама путника

□ да

□ не

5. И остали садржаји

□ да

□ не

□ да

□ не

1. Важећи ред вожње,фотокопија важећег рада вожње овереног печатом и потписом
овлашћеног лица превозника

□ да

□ не

2. Важећи, оверени ценовник

□ да

□ не

3. Путни налог за аутобус попуњен на прописан начин, потписан и оверен од
стране овлашћеног лица

□ да

□ не

4. Општи услови превоза

□ да

□ не

5. Уговор о раду возача, потврда да је возач запослен код превозника на кога је
регистрован ред вожње

□ да

□ не

□ да

□ не

□ да

□ не

2. Омогућио излазак путника из аутобуса на безбедан начин изван стајалишта, у случају
дужег застоја у превозу

□ да

□ не

3. Да ли је аутобус заустављен на посебно одређеној обележеној површини на аутобуској
станици-терминусу и да ли је омогућио чекање у аутобусу до поласка по реду вожње

□ да

□ не

4. За време стајања на аутобуској станици-терминусу искључи мотор и обезбедио аутобус
од неконтролисаног кретања

□ да

□ не

5. Придржавао регистрованог и овереног реда вожње на линији на којој ради, осим у случају
изненандног застоја, краћег поремећаја у обављању превоза

□ да

□ не

6. Покренуо аутобус тек када се уверио да су сва врата затворена

□ да

□ не

7. За време вожње разговарао са путницима и користио мобилни телефон

□ да

□ не

1. Да ли аутобус ЈГЛП када не обавља превоз, или не прима путнике, има постављену
одговарајућу ознаку „У квару“ , „За гаражу“, „Ванредна вожња“ и др.
Чл.17. Одлуке
Да ли су у унутрашњости аутобуса који обавља ЈГЛП путника видно истакнуте ознаке
од значаја за информисање путника:

3.5.

Чл.18. Одлуке

3.6.

1. Да ли је унутрашњост аугобуса осветљена на прописан начин, и у зимском периоду
загрејани
Да ли се у аутобусу ЈГЛП за време обављања превоза налази:

3.7.

Чл. 24. став 1. Одлуке

3.8.

1. Да ли је превозник у случају квара аутобуса,омогућио путницима да са истим картама
наставе започету вожњу другим аутобусом
Чл.26. Одлуке
Да ли је возач :
1. Зауставио аутобус на свим стајалиштима према регистрованом реду вожње

3.9.
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4.

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА (ЈГЛП)
Чл. 27. став 2. Одлуке

4.1.

1. Да ли превозник поверену делатност обављања ЈГЛП пренео на другог превозника и на
који други начин

□ да

□ не

□ да

□ не

1. Уговор о обављању делатности

□ да

□ не

2. Регистрован и оверен ред вожње

□ да

□ не

3. Доказ о исправности возила

□ да

□ не

4. Да ли је пре промене реда вожње превозник обавестио кориснике превоза преко
средстава јавног информисања или на др. начин

□ да

□ не

□ да

□ не

□ да

□ не

Да ли је превозник у наплати при превозу, применио цене услуга превоза у складу са
званичним тарифним системом и ценовником.

□ да

□ не

Да ли превозник примењује усвојени систем карата и систем наплате

□ да

□ не

□ да

□ не

□ да

□ не

□ да

□ не

□ да

□ не

Чл.30. Одлуке
1. Да ли превозник обавља превоз у свему према елементима из Регистра линија у складу
са регистрованим и овереним редом вожње
Да ли превозник отпочињањем превоза у ЈГЛП поседује:

4.2.

Чл. 31. став 2. Одлуке

4.3

1. Да ли је превозник пре престанка рада писмено обавестио Градско веће, о својим
намерама
Чл.34. Став 2. Одлуке

4.4

5.

1. Да ли је превозник у случају прекида рада линије, путницима омогућио да са истом картом
наставе вожњу другим аутобусом
ИЗВРОРИ ФИНАНСИРАЊА И ЦЕНА УСЛУГЕ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
(ЈГЛП)
Чл.38. Одлуке

5.1

Чл.39. Одлуке

5.2.

1. Да ли је превозник и возно особље у аутобусима ЈГЛП чији рад, објекти или средства
или особље подлежу инспекцијском надзору омогућили инспектору неометано вршење
инспекцијског надзора и да ли су без одлагања омогућили увид у захтевану документацију,
податке, несметан приступ објектима, средствима и особљу који су у вези са обављањем
делатности ЈГЛП
2. Да ли су исти извршили наложене инспекцијске мере
НАДЗОР

6.
Чл. 42. Одлуке

6.1.

1. Инспектор ради остваривања прегледа има право да на путевима на територији
Града зауставља аутобус којим се обавља ЈГЛП
2. Да ли је возач зауставио аутобус приликом истицања саобраћајног знака „Забрањен
саобраћај свим возилима у оба смера“ на коме је уписано „STOP“
СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:
НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:
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Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
СТЕПЕН
БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ
број.
РИЗИКА
1.

НЕЗНАТАН

2.

НИЗАК

3.

СРЕДЊИ

4.

ВИСОК

5.

КРИТИЧАН

Инспектор за саобраћај и путеве
_____________________________

Надзирани субјекат
____________________________

