РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
-САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА-

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ AУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА
На основу Одлуке о такси превозу (,,Службени гласник
Града Пожаревца“ бр.9/15)

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
Део 1. Опште информације
1.1 Град Пожаревац, Градска управа
1.1.1 Oдељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције – саобраћајна инспекција
1.2 Инспектор:
1.3 Датум инспекцијског надзора:
1.4 Врста инспекцијског надзора
□ Редовни
□ Ванредни
□ Допунски
1.5 Инспекцијски надзор према облику:
□ Теренски
□ Канцеларијски
1.6 Налог за инспекцијски надзор:
□ Да
□ Не
ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ
Део 2. Правно/физичко лице, предузетник
□ Правно лице
□ Предузетник
□ Физичко лице запослено у правном лицу
ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД
Део 3. Ауто-такси превоз путника
ПИТАЊЕ
3.1. ДОЗВОЛЕ, УВРЕЊА И РЕШЕЊА
3.1.1.Такси превозник поседује решење Агенције за привредне
субјекте Републике Србије
3.1.2.Такси превоз се обавља на основу решење надлежног одељења
Градске управе града Пожаревца о испуњености услова за обављање
ауто-такси превоза

ОДГОВОР И БРОЈ
БОДОВА
 да-5

 не-0

 да-5

 не-0

Надзирани субјект за који је на одговор на питање под тачком 4.1.2. негативан, сматра се
нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом 33. Закона о инспекцијском надзору и
Законом о превозу путника у друмском саобраћају
3.1.2.Такси превозник поседује решење саобраћајног инспектора о
 да-5  не-0
естетском прегледу возила којим се обавља такси превоз
3.1.3.За такси возило издата такси дозвола
 да-5  не-0
3.1.4. Такси возач (запослен у правном лицу) поседује допунску такси  да-4  не-0
дозволу за такси возача
3.1.5. За такси возило издат картон естетског прегледа такси возила
 да-4  не-0
3.1.6. Такси возач поседује важеће лекарско уверење
 да-4  не-0
3.1.7. Такси возач запослен код правног лица поседује уговор о раду  да-4  не-0
или потврда о запослењу
3.2. ТАКСИ ВОЗИЛО
3.2.1. Такси возило регистровано према месту седишта такси  да-4  не-0
превозника
3.2.2. Такси возило има регистарску ознаку која садржи ознаку ТХ на  да-4  не-0
задње две позиције
3.2.3.У возилу је уграђен таксиметар који је исправан и оверен
 да-4  не-0
3.2.4.На крову возила истакнута ознака ,,ТАХI“
 да-4  не-0
3.2.5.У возилу истакнут ценовник на прописан начин
 да-4  не-0
3.2.6. У возилу постоји против пожарни апарат
 да-3  не-0
3.2.7. У Возилу истакнута идентификациона ознака
 да-3  не-0
3.3. ПОСТУПАЊЕ (ОБАВЕЗЕ)
3.3.1. Такси превозник у датом року пријавио све промене предвиђене  да-3  не-0
чланом 30.став 1. Тачка 2),3),7) и 8) Одлуке
3.3.2. Такси превозник пријавио надлежној служби, у прописаном  да-3  не-0
року, све измене података које садржи такси возило
3.3.3. Такси превозник у прописаном року од подношења захтева за  да-3  не-0
брисање из регистра привредних субјеката/ од доношења решења о
привременом прекиду или по правоснажности решења о брисању из
регистра, вратио такси дозволу и картон о естетском прегледу возила
3.3.4 У току превоза путника у такси возилу је укључен таксиметар
 да-4  не-0
3.3.5. Такси превозник је извршио у прописаним роковима естетски  да-4  не-0
преглед возила
3.4. ТАКСИ ПРЕВОЗ
3.4.1 Такси возач за време обављања превоза код себе има:
 да-3  не-0
-одобрење за обављање такси превоза,
- такси дозволу,
-решење о естетском прегледу возила,
-картон о естетском прегледу,
-важеће лекарско уверење,
-друге документе према одлуци Града Пожаревца
3.4.2.Такси превоз се обавља само на територији града за коју такси  да-3  не-0
превозник има издато важеће одобрење за обављање такси
делатности
3.4.3.Такси превозник/запослени такси возач приликом отпочињања  да-3  не-0

такси превоза укључио је таксиметар, односно исти је укључен сво
време вршења превоза
3.4.4.Такси превозник/запослени такси возач, за извршену услугу  да-3
наплатио је цену превоза у износу коју показује таксиметар
3.4.5.Такси возач обавља превоз трасом коју одреди путник, односно  да-3
најкраћом трасом
3.4.6. У време обављања превоза такси возач:
 да-5
-не паркира возило ван такси стајалишта

 не-0
 не-0
 не-0

3.4.7. У време обављања превоза такси возач:
-не користи стајалишта која су одређена за линијски превоз
путника

 да-5

 не-0

3.4.8. У време обављања превоза такси возач:
-ако користи возило за личне потребе, уклања обележја у складу
са прописом
3.4.9.На такси стајалишту, такси возач паркира возило:
- према редоследу доласка
-на стајалишту само у оквиру обележених места и на начин како је
дефинисано хоризонталном и вертикалном сигнализацијом
3.4.10. Такси возач, возилом којим обавља такси превоз, не обавља
линијски превоз
3.4.11.Такси возач-предузетник у току привременог прекида не
обавља такси превоз
Напомена:

 да-2

 не-0

 да-1

 не-0

 да-4

 не-0

 да-4

 не-0

Максималан број бодова:

Утврђени број бодова:

-одговор ,,НЕ“ је 0 бодова;
-одговор ,,ДА“ уз процену ризика од 1 до 5 ;
ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
Ред.број.

СТЕПЕН

1.
2.
3.
4.
5.

НЕЗНАТАН
НИЗАК
СРЕДЊИ
ВИСОК
КРИТИЧАН

РИЗИКА

РАСПОН БРОЈА БОДОВА

ОБЕЛЕЖИ УТВРЂЕНИ
СТЕПЕН РИЗИКА ПО
БРОЈУ БОДОВА

Завршено дана _________ у _______ часова.
Присутан прегледу:
-----------------------------------

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР:
1. ---------------------------------2. ------------------------------------

