
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1  

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Република Србија 

Општинска управа општине Неготин 

 
Одељење за инспекцијске послове 

Инспектор за саобраћај и путеве и саобраћајни 

инспектор 

Контролна листа из области такси превоза  

На основу Одлуке о такси превозу на територији 

општине Неготин  (,,Службени лист општине 

Неготин „ број 8/2017 ) 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О  

ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Део 1. Опште информације  

1.1. Општинска управа Неготин- Одељење за инспекцијске послове  

1.2. Инспектор за саобраћај и путеве и саобраћајни инспектор 

1.3. Инспектор........................................................................................................................................... 

1.4. Датум инспекцијског надзора:......................................................................................................... 

1.5. Врста инспекцијског надзора 

□ Редовни 

□ Ванредни  

□ Контролни 

□ Допунски 

1.6. Инспекцијски надзор према облику:  

□ Теренски  

□ Канцеларијски 

1.7. Налог за инспекцијски надзор: 

□ да 

□ не 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Део 2. Правно лице          / предузетник           /физичко лице 

2.1.Подаци о надзираном субјекту 

2.1.1. Назив субјекта:  

2.1.2. Адреса ( улица и број ):  

2.1.3.Место:  

2.1.4.Општина:  

2.1.5. Поштански број:  

2.1.6. Телефон:  

2.1.7.Е-маил:  

2.1.8. Интернет адреса:  

2.1.9. Пиб:  

2.1.10.Матични број:  

2.1.11. Број личне карте ( за физичко лице )  

 



 

 

 

Део 3. Утврђено стање 

3.1. Решење Агенције за привредне регистре □ Да-2     □ Не-0 

3.2. Такси превоз се обавља на основу одобрења за обављање 

такси превоза на територији општине Неготин 

□ Да-2     □ Не-0 

Надзирани субјект за који је одговор на питања под 3.1. и 3.2. негативан, сматра се 

нерегистрованим привредним субјектом, и надзор се врши у складу са одредбом члана 

33. Закона о инспекцијском надзору и Законом о превозу путника у друмском 

саобраћају 

3.3.Такси возач поседује такси дозволу за такси возача □ Да-2     □ Не-0 

3.4.Такси возило регистровано према месту седишта такси 

превозника  
□ Да-2     □ Не-0 

3.5. За такси возило издата такси дозвола за такси возило □ Да-2     □ Не-0 

3.6. На крову возила истакнут назив „ ТАХI „ □ Да-2     □ Не-0 

3.7. У возилу се налази уграђен таксиметар који је исправан и 

оверен 
□ Да-2     □ Не-0 

3.8. Износ који откуцава таксиметар је видљив за корисника 

такси услуге 
□ Да-2     □ Не-0 

3.9. У возилу је истакнут ценовник на прописан начин □ Да-2     □ Не-0 

3.10. У возилу је исправна инсталација за вентилацију и 

грејање 
□ Да-2     □ Не-0 

3.11. Возило је чисто и уредно, без оштећења □ Да-2     □ Не-0 

3.12. У возилу се налази преносни апарат за гашење почетних 

пожара 
□ Да-2     □ Не-0 

3.13. Такси возач поседује лекарско уверење о способности за 

возача, не старије од три године. 
□ Да-2     □ Не-0 

 

Резултат надзора у бодувима:................... 

 

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан 24-26 

Низак 20-22 

Средњи 10-18 

Висок 4-8 

Критичан 0-2 

  

Степен ризика у односу на остварен број бодова је:............................................. 

 

Присутно лице:                                             МП                                       Инспектори 

 

...............................................                                                        .................................................... 

                                                                                                      ...................................................... 


