
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица / 
предузетника

ПИБ

Матични број

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

Место

Улица и број

Град / Општина

телефон

факс

е-mail

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ

Име и презиме

Функција

ЈМБГ

телефон

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Име и презиме 

Функција

телефон

е-mail

ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме

ЈМБГ

Број личне карте 

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

Место

Улица и број

Град / Општина

Телефон

е-mail

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Служба за инспекцијске послове

Контролна  листа:  ПРЕВОЗ  ЗА  СОПСТВЕНЕ  ПОТРЕБЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН



2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НАПОМЕНА
Превоз за 
сопствене 
потребе 
обавља

а) привредно друштво
б) друго правно лице
в) предузетник
г) физичко лице

 да  не

Привредно друштво, друго правно лице, 
предузетник или физичко лице, које обавља 
превоз за сопствене потребе је власник или 
прималац лизинга најмање једног регистрованог 
возила

 да  не

Привредно друштво, друго правно лице, 
предузетник или физичко лице обавља превоз за 
сопствене потребе возилом узетим у закуп, али је 
власник (или прималац лизинга) најмање једног 
регистрованог аутобуса

 да  не

Привредно 
друштво, 
друго правно 
лице, 
предузетник 
или физичко 
лице обавља 
превоз за 
сопствене 
потребе, и то: 

а) превоз ствари за 
задовољавање потреба у 
обављању своје делатности, а 
што подразумева превоз који 
привредно друштво, друго правно 
лице, предузетник или физичко 
лице обавља од производних 
објеката до својих магацина или 
од својих магацина до својих 
продајних објеката
б) превоз својих радника и превоз 
чланова породице радника за 
одлазак на одмор или рекреацију

 да  не

Привредно 
друштво, 
друго правно 
лице, 
предузетник 
или физичко 
лице обавља 
превоз

а) од производних објеката до 
магацина или продајних објеката 
трећих лица
б) од својих магацина до 
продајних објеката трећих лица
в) између продајних објеката 
трећих лица

 да  не

Превоз за 
сопствене 
потребе врши

а) угоститељско привредно 
друштво, друго правно лице или 
предузетник који обавља 
угоститељску делатност, односно 
одмаралиште превози своје госте
б) установа у области 
здравствене и социјалне заштите 
превози болеснике;
в) туристичко привредно 
друштво, друго правно лице или 
предузетник односно обавља 
туристичку делатност на основу 
посебног уговора превозећи 
групе туриста без успутног 
примања путника
г) културна, просветна и спортска 
организација, удружење, 
заједница или друге организација 
у тим областима превозећи своје 

 да  не



ученике, студенте, наставно 
особље, односно своје чланове
д) организација која врши 
оспособљавање кандидата за 
возаче
ђ) привредно друштво, друго 
правно лице или предузетник који 
врши погребне услуге

У возилу се 
налази 
важећи путни 
налог

а) попуњен на прописан начин
б) оверен
в) потписан од стране 
овлашћеног лица

 да  не

У аутобусу којим се обавља превоз за сопствене 
потребе се налази нумерисан и читко попуњен 
списак лица која се превозе, потписан од стране 
имаоца возила и закључен пре постављања 
возила за укрцавање у полазишту, а лица која се 
превозе имају идентификационе исправе.

 да  не

У возилу којим се обавља превоз за сопствене 
потребе налази се уговор о раду или потврда да 
је возач запослен код власника возила 

 да  не

а) На бочним 
странама 
возила
б) У доњем 
десном углу 
ветробранског 
стакла возила 

налази се натпис "Превоз за 
сопствене потребе".

 да  не

У теретном моторном возилу којим се обавља 
превоз ствари за сопствене потребе се налази 
документ (отпремница и сл.) из кога се утврђује 
власник и врста ствари које се превозе

 да  не

При обављању превоза за сопствене потребе се 
не користи за обављање превоза возило које је у 
вршењу инспекцијског надзора искључено из 
саобраћаја

 да  не

Присутна лица: Саобраћајни инспектори:

Име и презиме: Радно место Име и презиме:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Датум:

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
број.

СТЕПЕН 
РИЗИКА БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

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


