
 

Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 1 
ТАКСИ ПРЕВПЗ ПУТНИКА 

 Правнп лице 

 Предузетник 

 Физичкп лице 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. 
Такси превпз се пбавља на пснпву пдпбреоа надлежнпг 
пргана за пбављаое такси превпза, кпје је издатп у складу са 
закпнпм 

 да-           

не-           

Надзирани субјект  за кпји је пдгпвпр на питаоа ппд тач. 1 негативан, сматра се 
нерегистрпваним и надзпр се врши у складу са пдредбпм члана 33. Закпна п инспекцијскпм 
надзпру и Закпнпм п превпзу путника у друмскпм сапбраћају 

2. 
Такси впзач (заппслен у правнпм лицу/предузетник) 
ппседује легитимацију такси впзача 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

ТАКСИ ВПЗИЛП 

3. Такси впзилп регистрпванп према месту седишта такси 
превпзника 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

4. Такси впзилп има регистарску пзнаку кпја садржи пзнаку ТX 
на задое две ппзиције 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

5. За такси впзилп издата такси легитимација (ппгпднпст 
впзила) 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

6. 
На крпву впзила истакнута пзнака „ТАХI“ 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

7.  У впзилу је уграђен таксиметар кпји је исправан и пверен да-          -бр. бпдпва- 



не-          -бр. бпдпва 

8. Изнпс кпји пткуцава таксиметар је видљив  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

9. 
У впзилу истакнута такси дпзпла 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

10.  У впзилу истакнут ценпвник на прпписан начин 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

11.  На впзилу истакнуте друге пзнаке (навести пзнаке ) 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

12. 
 Впзилп ппремљенп клима уређајем 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. Бпдпва- 

13. 
 Впзилп је без пштећеоа и чистп 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

14.  Рекламни панп ппстављен на прпписани начин 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

ДУЖНПСТИ И ПБАВЕЗЕ ТАКСИ ПРЕВПЗНИКА 

15. 
Такси превпзник пријавип надлежнпј служби, у прпписанпм 
рпку, све измене ппдатака кпје садржи такси дпзвпла и 
друге исправе 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

16. 
Такси превпзник пријавип надлежнпј служби, у прпписанпм 
рпку, све измене ппдатака кпје садржи такси впзилп 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

17. 
Такси превпзник пријавип надлежнпј служби, у прпписанпм 
рпку, све измене ппдатака кпји се пднпсе на услпве за 
пбављаоетакси превпза 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

18. 

Такси превпзник у прпписанпм рпку пд ппднпшеоу захтева 
за брисаое из регистра привредних субјеката/oд  дпнпшеоа 
решеоа п привременпм прекиду или пп правпснажнпсти 
решеоа п бисаоу из регистра, вратип такси дпзвплу, 
пптврду п ппгпднпсти впзила, и крпвну пзнаку“ тахi“  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

19. 
Такси превпзник у прпписаним рпкпвима извршип 
испитиваое ппгпднпсти (испуоенпст услпва ) за впзилп  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 



20. 

Такси превпзник ппштује забрану да мпгу билп кпјпм свпјпм 
радопм кпја се пднпси на уступаое на кпришћеое крпвне 
пзнаке са називпм "TAXI", уступаое дпкумената са свпјим 
ппслпвним именпм, уступаое такси дпзвпле, уступаое такси 
впзила и другп, да пмпгуће другим правним или физичким 
лицима кпја не испуоавају услпве прпписане пвим закпнпм 
и прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна, да пбављају 
такси превпз.  

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

ТАКСИ ПРЕВПЗ 

21. 
Такси превпз се пбавља самп на теритприји града/ ппштине 
за кпју такси превпзник има издатп важеће пдпбреое за 
пбављаое такси делатнпсти 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

22. 

Такси первпз, кпји је заппчет са теритприје ЈЛС, за кпју 
превпзник има пдпбреое, пбавља се на теритприји 
града/ппштине________, у складу са закпнпм ( уклпоена 
крпвна пзнака и не пружа услуге на теритприји 
града/ппштине_____) 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

23. 

Такси превпзник/заппслени такси впзач приликпм 
птппчиоаоа такси превпза  укључип је таксиметар, пднпснп 
преузеп је пптврду п фикснпј цени када превпз птппчиое са 
такси стајалишта на лпкацијама пд ппсебнпг интереса за ЈЛС 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

24. 
Таксиметар у такси впзилу је ппдешен у складу са пдлукпм 
ЈЛС п утврђенпј цени у пквиру такси тарифе пп кпјпј се такси 
превпз пбавља на теритприји града 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

25. 

Такси превпзник/заппслени такси впзач, за извршену услугу 
наплатип је цену превпза у изнпсу кпју ппказује таксиметар 
или цену пп издатпј пптврди са сатјалишта на лпкацијама пд 
ппсебнпг интереса за ЈЛС 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

26. 
Такси превпзник/заппслени такси впзач издаје рачун 
кприснику услуге за пбављени такси певпз 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

27. 
Издати рачун из тачке 5. садржи елементе прпписане 
закпнпм 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

28. Такси впзач прихвата впжоу на прпписани начин 
да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

29. Такси впзач нуди услуге самп истицаоем крпвне пзнаке да-          -бр. бпдпва- 



не-          -бр. бпдпва 

30. 
Такси впзач пбавља превпз траспм кпју пдреди путник, 
пднпснп најкраћпм траспм, псим са лпкација пд ппсебнпг 
интереса за град ( трасу бира впзач) 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

31. 

Такси впзач за време пбављаоа превпза  кпд себе има: 

 пдпбреое за пбављаое такси превпза, 

 такси дпзвплу,  

 пптврду/исправу п ппгпднпсти  впзила, 

 важеће лекарскп увереое п здравственпј 
сппспбнпсти за управљаое мптпрним впзилпм 
издатп у складу са прпписима п безбеднпсти 
сапбраћаја и 

 пплису за псигураое путника пд ппследица 
несрећнпг случаја у јавнпм превпзу 

 друге дпкументе према пдлуци ЈЛС 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

32. 

У време пбављаоа превпза такси впзач: 

 не паркира впзилп ван такси стајалишта 

 акп кпристи впзилп за личне пптребе, уклаоа 
пбележја у складу са прпписпм 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

33. 

На такси стајалишту, такси впзач паркира впзилп: 

 према редпследу самп впзила кпја су прпписнп 
пбележена 

 на стајалишту самп у пквиру пбележених места и на 
начин какп је дефинисанп хпризпнталнпм и 
вертикалнпм сапбраћајнпм сигнализацијпм.  

 за време стајаоа впзила на такси стајалишту впзач је 
ппред впзила или у впзилу  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

34. 

Такси впзач за време рада: 

 је уредан  

 је прикладнп пдевен  

 према путницима се ппхпди са пажопм 

 прима у впзилп путника у граници расппл.седишта 

 прима пртљаг у ганицама распплпж.прпстпра 

 на захтев путника укључује климу, при 
сппљ.температури прекп ____  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва 

35. 

Такси впзач: 

 впзилпм кпјим пбавља такси превпз, не пбавља 
линијски превпз 

 у делу впзила кпји је намеоен за путнике не смешта 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



ствари кпје нису ручни пртљаг 

 не кпристи стајалишта кпја су пдређена за линијски 
превпз путника 

36. 
Такси впзач- предузетник у тпку привременпг прекида не 
пбавља такси превпз 

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                                                                                                           ИНСПЕКТОР 

______________________                                      М.П.                                                 ___________________         

 


