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Република Србија 

Општинска управе општине Сокобања 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности, 

грађевинарство и имовинско правне послове 

Саобраћајно комунална инспекција 
 

 

 

 

Број предмета: 

Датум: 

 

        
-Одлуке о ауто-такси превозу путника на 

територији општине Сокобања („Сл. лист 

општине Сокобања“, бр. 32/17) 

 

Подаци о надзираном субјекту 

 

Назив правног лица/предузетника______________________________________________________________ 

Матични број привредног субјекта_____________________________________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ___________________________________________________________ 

Адреса (улица и број)________________________________________________________________________ 

Општина___________________________________________________________________________________ 

 

 

Подаци о одговорном лицу 

Име и презиме______________________________________________________________________________ 

Адреса становања (улица и број)_______________________________________________________________ 

Општина___________________________________________________________________________________ 

ЈМБГ______________________________________________________________________________________ 

Функција __________________________________________________________________________________ 

Контакт телефон:____________________________________________________________________________ 

 Врста инспекцијског надзора  □ Редовни  □ Ванредни  □ Дoпунски 

 

 Инспекцијски надзор према облику: □ Теренски  □ Канцеларијски  

 

 Налог за инспекцијски надзор: □ Да □ Не  

 
Време надзора:                             Место надзора: 

                              Одлука о аутто – такси превозу путника на територији општине Сокобања- 
 

1.Поседује решење Агенције за привредне регистре о упису у 

регистру привредних субјеката у коме је уписана шифра претежне 

делатности ауто-такси превоза (шифра 4932) . 

Да-2                             Не-0 

2. Такси превоз се обавља на основу одобрења  надлежног органа 

(за саобраћај) Општинске управе Општине Сокобања   о 

испуњености услова за обављање тахи превоза предметном возном 

јединицом 

Да-2                             Не-0 

Надзирани субјект за који је одговор на питања под тач. 1. 
или тач. 2. 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 
3.У решењу Агенције за привредне регистре има уписан датум 

почетак обављања делатности ауто-такси превоза. 

Да-2                          Не-0 

4.Да је власник, односно прималац лизинга најмање једног 

регистрованог путничког возила,које испуњава услове утврђене 

законом, да је прималац лизинга уписан у саобраћајну дозволу као 

корисник возила 

Да-2                          Не-0 

5.У возилу се налази  важећа полиса осигурања путника у јавном 

превозу од последица несрећног случаја која се односи на 

предметно возило којим ауто-такси превозник намерава да обавља 

делатност ауто – такси превоза. 

Да-2                          Не-0 

6.Такси превоз се обавља путничким возилом које је регистровано  

на територији општине Сокобања и са издатим регистарским 

таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова „ТХ“ 

на две позиције. 

Да-2                          Не-0 

7. Возило има највише пет седишта рачунајући и седиште возача. Да-2                          Не-0 

8. Возило има најмање четворо врата. Да-2                          Не-0 

9. Возило је опремљено таксиметром који је технички исправан, 

баждарен на важећу тарифу, пломбиран и постављен тако да 

откуцани износ буде лако видљив за кориснике  и да се његовим 

укључењем светло на такси табли искључује 

Да-2                          Не-0 

10.Уређај за загревање и вентилацију возила-клима уређај, 

исправан 

Да-2                          Не-0 

11. Возило је опремљено  сувим противпожарним апаратом са 

важећим роком употребе на приступачном месту, исправним 

апаратом за гашење пожара  

Да-2                          Не-0 

12. Возило је чисто, уредно, обојено и без видљивих оштећења. Да-2                          Не-0 

13. На стакленим површинама возила, на предњој и на задњој 

страни возила нема рекламних порука ни налепница. 

Да-2                          Не-0 

14. Возило има уграђен уређај за погон возила на течни нафтни гас 

и за исти поседује и одговарајући атест. 

Да-2                          Не-0 

15. Возило које се први пут региструје на територији Републике 

Србије за обављање ауто-такси превоза након 01.03.2013. године 

задовољава услове у погледу граница издувне емисије прописане 

најмање нормом „EURO 3”. 

Да-2                          Не-0 

16. У возилу на видном месту за путнике истакнут назив 

превозника и важећи ценовник услуга. 

Да-2                          Не-0 

17. У возилу на видном месту за путнике истакнут знак забране 

пушења. 

Да-2                          Не-0 

18. У возилу се налази такси дозвола Да-2                          Не-0 

19. У возилу се налази на видном мету истакнута легитимација 

возача 

Да-2                          Не-0 

20.У возилу се налази важеће решење надлежног органа о 

испуњености услова за обављање ауто-такси превоза предметном 

возном јединицом –( са роком важења од годину дана) 

Да-2                          Не-0 

21. У возилу се налази уговор о раду такси возача Да-2                          Не-0 

22. Такси возач поседује возачку дозволу  „Б“ категорије најмање 

3 године (не рачунајући пробни период)  

Да-2                          Не-0 



23. У возилу се налази доказ о пријави на обавезно социјално 

осигурање (образац МА) за такси возача 

Да-2                          Не-0 

24.  У возилу се налази лекарско уверењео здравственој 

способности за управљање моторним возилом такси возача  

Да-2                          Не-0 

25. Увозилу се налази Решење Агенције за привредне регистре у 

коме је уписан податак о наставку обављања делатности или 

одговарајућа потврда надлежног органа да је извршена пријава 

наставка обављања делатности , у случају да је  ауто-такси 

превозник имао пријављен привремени прекид 

Да-2                          Не-0 

26. Поседује кровну ознаку „ТАХИ“ правоугаоног облика Да-2                          Не-0 

27. На крову возила налази се  кровна ознака „ТАХИ“ која је са обе 

стране истог изгледа постављена паралелно са ветробранским 

стаклом, опремљена уређајем за осветлење који омогућава да 

садржај кровне ознаке буде јасно видљив 

Да-2                          Не-0 

28. На крову возила може се налазити рекламни пано, који мора 

бити постављен тако да не заклања кровну ознаку  „ТАХИ“ 

Да-2                         Не-0 

29. Возило је опремљено инсталацијом за осветљење кровне 

ознаке 

Да-2                         Не-0 

30.Возило је без спољашњих оштећења на   лимарији, браницима, 

стаклима и фаровима 

Да-2                         Не-0 

31.Унутрашњост возила (седишта,оплате,врата и крова, подне 

облоге,облоге простора за смештај пртљага,ручице за отварање 

врата,ручице за отварање прозора и сл) без оштећења 

Да-2                         Не-0 

32.Уколико возило поседује уређај за радио станицу, поседује 

дозволу односно решење Републичке агенције за електронске 

комуникације (Рател) 

Да-2                         Не-0 

33. Возило  има управљач на левој страни возила Да-2                          Не-0 

34.Саобраћајном инспектору је омогућено несметано вршење 

инспекцијског надзора и увид у захтевану документацију и 

податке, несметан приступ објектима, средствима или особљу. 

Да-2                          Не-0 

35. На такси стајалишту могу се паркирати само возила која имају 

издато одобрење надлежног органа за послове саобраћаја као 

издату налепницу за текућу годину. 

Да-2                          Не-0 

36. Такси возило на такси стајалишту је паркирано у оквиру 

места означеног хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, 

жуте боје 

Да-2                          Не-0 

37. На такси стајалишту возило се паркира према редоследу 

доласка 

Да-2                          Не-0 

38. Такси возило није закључано ни паркирано на такси 

стајалишту,за време стајања на такси стајалишту возач је дужан 

да остене поред возила или у возилу 

Да-2                          Не-0 

39. Такси возилом се не превозе: деца испод 6 година старости 

без пратиоца, лица под очигледним дејством алкохола или других 

опојних средстава и лица оболела од заразних болести, лица која 

својом одећом могу упрљати или на други начин оштетити 

унутрашњост возила, не могу  се  превозити  посмртни 

остаци,угинуле животиње 

 

Да-2                           Не-0 



40. Без пристанка такси возача тахи  возилом се не могу 

превозити кућни љубимци 

Да-2                          Не-0 

41.У такси возилу се не превозе експлозивне, лако запаљиве, 

отровне, радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге материје које 

због својих агресивних особина могу бити опасне по безбедност 

и здравље људи или могу нанети другу штету. 

Да-2                          Не-0 

42.   У делу путничког возила намењеног за превоз путника не 

могу се превозити ствари-пртљаг које нису лични пртљаг 

Да-2                          Не-0 

43. Такси возач такси возило није зауставио односно паркирао 

изван такси стајалишта. 

Да-2                          Не-0 

44.Такси возач не врши пријем и искрцавање путника на 

аутобуским стајалиштима. 

Да-2                          Не-0 

45.Такси возач не врши пријем и искрцавање путника на местима 

на којима је забрањено заустављање или паркирање 

Да-2                          Не-0 

46.Такси возач по уласку путника у возило укључује таксиметар Да-2                          Не-0 

47. На захтев корисника такси услуге,возач такси возила,обавезан 

је да изда такси рачун 

Да-2                          Не-0 

48.Такси возач је за време обављања ауто-такси превоза уредан и 

пристојно одевен (дуге панталоне,кошуља) 

Да-2                          Не-0 

49.Такси возач у тахи возилу за време вожње не пуши, није под 

дејством алкохола или опојне дроге 

Да-2                          Не-0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 98 

Број бодова: 

 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

98 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан                   80-98 

Низак               60-76 
Средњи                 40-59  
Висок                20-39 

Критичан               0-19  
 

Присутно лице                                                               ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


