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Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 
 Превозник врши превоз према елементима линије 
садржаним  у регистру линије и реду 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2. Превозник поседује у возилу извод из овереног реда вожње 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

3.    Превозник услугу превоза наплаћује у складу са 
ценовником 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

4. 
Превозник је у случају квара возила омогућио путницима да 
истим возним иправама наставе започету вожњу другим 
возилом 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

5. Превозник је уклонио неисправно возило са линије у 
прописаном року 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

6. Превозник је одступио од регистрованог реда вожње из 
оправданих разлога 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

7. Превозник је омогућио инспектору вршење службене 
дужности 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

8. Превозник је инспектору доставио тачне податке 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

9. За време трајања искључења, превозник не користи возило 
које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из 
саобраћаја  

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

Напомена: 



          Поремећај у обављању делатности 

1. 

Превозник је без одлагања предузео мере на отклањању 
узрока поремећаја или прекида у обављању послова услед 
више силе или других разлога који се нису могли 
предвидети, односно спречити  

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2. 
Превозник је о смањеном обиму линијског превоза, 
насталог услед више силе обавесто надлежну 
организациону јединицу/орган 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

3. Превозник је током свог штрајка обезбедио минимално 
30%  од регистрованог реда вожње 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                   Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

незнатан   

низак   

средњи   

висок   

критичан   
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