
 

Врсте инспекцијског надзора: 

1. редовни                    

2. ванредни  

3. допунски 

4. контролни 

Почетак инспекцијског надзора: 

Датум: _________________ 

Време: _________________ 

Место: _________________ 

Пословно име надзираног субјекта 

 

Адреса седишта надзираног субјекта: 

Место: 

Телефон: e/mail: 

Матични број: ПИБ 

 Правно лице 

 Предузетник 

 Физичко лице 

Ред. 

број 

Питање Одговор и број бодова 

1. 

Такси превоз се обавља на основу одобрења надлежног 

органа за обављање такси превоза, које је издато у складу са 

законом 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

Надзирани субјект  за који је одговор на питања под тач. 1 негативан, сматра се нерегистрованим и 

надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору и Законом о превозу 

путника у друмском саобраћају 

2. Такси возач (запослен у правном лицу/предузетник) 

поседује легитимацију такси возача  

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

3. На крову возила истакнута светлећа ознака „ТАХI“ која 

садржи евиденциони број за такси возило 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

4. У возилу је на видном месту за корисника превоза уграђен 

таксиметар који је технички исправан 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

5. 
Таксиметар је баждарен у складу са одлуком Градског већа о 

утврђеној цени у оквиру такси тарифе по којој се такси 

превоз обавља на територији града 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

6. Укључењем таксиметра гаси се светлећа кровна ознака. 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

7. У возилу истакнута такси дозола за возача 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

 

 

 

Република Србија 

Град Вршац 
Одељење за инспекцијске послове и послове 

одбране и ванредних ситуација 
Број:______________ 

Датум: ____________ 

 

 

ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 2.1 

Контрола такси превоза путника 

 



8.  У возилу истакнут ценовник на прописан начин 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

9.  Возило је без оштећења, уредно обојено и чисто 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

10.  Противпожарни апарат са важећим роком употребе 

причвршћен у такси возилу на приступачном месту 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

11. 
Такси превозник пријавио надлежној служби, у прописаном 

року, све измене података које садржи такси дозвола и друге 

исправе 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

12. Такси превозник пријавио надлежној служби, у прописаном 

року, све измене података које садржи такси возило 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

13. Такси превозник у прописаним роковима извршио 

испитивање погодности (испуњеност услова ) за возило  

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

14. 

Такси превоз се обавља само на територији града/ општине 

за коју такси превозник има издато важеће одобрење за 

обављање такси превоза 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

15. 

Такси первоз, који је започет са територије ЈЛС, за коју 

превозник има одобрење, обавља се на територији 

града/општине________, у складу са законом ( уклоњена 

кровна ознака и не пружа услуге на територији 

града/општине_____) 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

16. 
Такси превозник/запослени такси возач издаје рачун 

кориснику услуге за обављени такси певоз 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

17. 
У време обављања превоза такси возач не паркира возило 

ван такси стајалишта 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

18. 
Такси возач је кровну ознаку уклонио односно привремено 

скинуо уколико такси возило користи за сопствене потрбе 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

19. 

На такси стајалишту, такси возач зауставља/паркира возило 

према редоследу долазака и за време стајања возила на такси 

стајалишту возач је поред возила или у возилу  

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

20. Такси возач је за време рада уредан, прикладно одевен и 

према путницима се опходи са пажњом и поштовањем 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 3 

21. 
Такси возач/предузетник у току привременог прекида 

обаљања делатности у Регистру привредних субјеката не 

обавља такси превоз 

да-          -бр. Бодова 0 

не-          -бр. Бодова 5 

 

 



 

  

Остварен број бодова: 
   -одговор „ НЕ “ уз 
процену нивоа ризика од 3 
до 5  
   -за одговор „ ДА “ је 
нулти ниво ризика= 0 
бодова; 
 

                 Остварен број бодова: 
 
              ______________________ 

Степен ризика (број бодова): 
(за 0-17 незнатан, 18-34 низак, 35-51 средњи, 
52-68 висок, 69-85 критичан ) 

                    СТЕПЕН РИЗИКА: 
 
        _______________________________ 

 

Завршено у ___________________, дана ______ . ______ . 20____ . године у __________  

Надзирани субјекти управљача: 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 

Подносилац представке/пријаве: 

 

____________________________ 

  Инспектор за саобраћај и путеве: 

                   

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

      Контролну листу примио-ли: 

 

     ____________________________ 

 

  

 


