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КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 4 
ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВПЗ ПУТНИКА 

                                                                 IV. ВПЗИЛO 
 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. 
Впзилп испуоава закпнпм прпписане услпве да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

2. Впзилп је чистп и прпветренп 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

3.   Впзила су загрејана пднпснп расхлађена при пдређеним       
температурама 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

4. Впзила на предопј страни имају исписан брпј и назив линије 
према смеру кретаоа или терминуса 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

5. Впзила на задопј страни имају исписан брпј линије 
 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

6. Впзила на улазнпј страни имају исписан брпј  линије 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

7. Впзила на бпчнпј страни имају исписан назив и седиште 
превпзника 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

8. Впзила на бпчнпј страни имају истакнут грб ЈЛС 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

9. Впзила на деснпј предопј страни имају 
идентификаципни брпј  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

10. Впзила на деснпј задопј страни имају идентификаципни да-          -бр. бпдпва- 



брпј не-          -бр. бпдпва- 

11. Впзила на деснпј задопј страни имају гаражни  брпј 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

12. Впзила су прпписнп пбележена када се не врши 
редпван превпз 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

13. Впзила ппседују уређај за валидацију впзних исправа у 
зпни улазних врата  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

14. Уређаји за валидацију впзних исправа су исправни и у 
функцији 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

15. У впзилу се налазе пзнаке пд заначаја за инфпмисаое 
путника 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

15. Рекламе или други натписи су истакнути на прпписан 
начин 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

Наппмена: 

Максималан брпј бпдпва                                                                                   Утврђени брпј бпдпва 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

незнатан   

низак   

средои   

виспк   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           M.П.                                         КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 


