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Одлуке о такси превозу  на територији општине Сокобања („Сл. лист општине 
Сокобања“, бр. 23/19)  

 
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:______________________________________________________________________________           
 
Одлуке о такси превозу  на територији општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, бр. 23/19)  
 
1.Такси превоз се обавља на основу решења Општинске управе Општине 
Сокобања ? 

Да –2          Не - 0 

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 превоз обавља привредно друштво или предузетник који у регистру 
привредних субјеката има регистровану претежну делатност „такси превоз“? 

Да –2          Не - 0 

3. Пословно седиште такси превозника је на територији општине Сокобања ? Да –2          Не - 0 

  

ТАКСИ ВОЗИЛО 
 

 

4. Путничко возило је у власништву, односно лизингу привредног друштва или 
предузетника? 

Да –2          Не - 0 

5. Возило је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење 
возача? 

Да –2          Не - 0 

6. Возило  има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни? Да –2          Не - 0 

7. Возило има клима уређај који није накнадно уграђен? Да –2          Не - 0 

8. Размак између осовина је најмање 2.550 mm и запремине корисног пртљажног 
простора најмање 350 l? 

Да –2          Не - 0 

9. Возило има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у 
складу са законом којим се уређује метрологија и одлуком о утврђивању цена такси 
превоза на територији општине Сокобања? 

Да –2          Не - 0 

10. Таксиметар је постављен тако да износ који откуцава буде видљив и да се 
његовим укључењем светло на кровној такси ознаци искључује? 
 

Да –2          Не - 0 

11. Такси возило је са регистарским ознакама општине Сокобања која садржи 
латинична слова ТX на задње две позиције? 
 

Да –2          Не - 0 

12. Возило има кровну ознаку издату од надлежног органа за саобраћај или кровну 
ознаку коју издаје правно лице са којим такси превозник има закључен уговор о 
пословно-техничкој сарадњи о пружању услуге радио везе или услуге 
информационих технологија? 

 
Да –2          Не - 0 

 
13. Возило испуњава услове у погледу границе издувне емисије прописане 
Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 
возила у саобраћају на путевима? 

Да –2          Не - 0 



14. Унутрашњост возила (седишта, оплате врата и крова, подне облоге, облоге 
простора за смештај пртљага, ручице за отварање врата, ручице за отварање прозора 
и сл) су без оштећења? 

Да –2          Не 
 
 
 

Да –2          Не 15. Возило је технички исправно у складу са прописима, што се доказује потврдом о 
обављеном техничком прегледу возила не старијом од 6 месеци? 
 
16. Возило поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у 
јавном превозу? 
 

Да –2          Не - 0 

17. У унутрашњости возила има важећи ценовник услуга постављен тако да његов 
садржај буде видљив путницима, као и да на задњим бочним стаклима има 
истакнуте цене такси превоза? 

 
Да –2          Не - 0 

 
18. На видном месту за кориснике превоза има истакнуту такси дозволу за возило, 
такси дозволу за возача и идентификациону ветробранску налепницу? 
 

 
Да –2          Не - 0 

19. Возило без спољашњих оштећења на лимарији, браницима, стаклима и 
фаровима? 

Да –2          Не - 0 

20. Има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе на 
приступачном месту? 

Да –2          Не - 0 

 
21. На крову возила има кровну ознаку „ТАXI“, која је са обе стране истог изгледа, 
постављена паралелно са ветробранским стаклом, опремљена уређајем за осветљење 
који омогућава да садржај кровне ознаке буде јасно видљив? 
 

 
 Да –2          Не – 0 

 
 
 

22. На кровној ознаци поред речи „ТАXI“ налази се ознака издаваоца кровне ознаке, 
евиденциони број? 

 
Да –2          Не - 0 

23. На бочним странама возила има јасно исписано пословно име такси превозника, 
који обавља делатност такси превоза са тим возилом, а може имати и његов знак? 

 
 Да –2        Не – 0 

 
24. У возилу које поседује радио станицу налази се одобрење РАТЕЛ-а?  

 Да –2         Не – 0 
 
 



25. У возилу се налази фотокопија одобрења или одобрење у електронском облику?  Да –2         Не – 0 

26. У возилу се налази такси дозвола за возача? Да –2          Не - 0 

27. У возику се налази такси дозвола за возило? 
 

Да –2          Не - 0 

28. Ценовник у возилу је у складу са одлуком општинског већа? Да –2          Не - 0 

29. У возилу се налази уговор о раду за возача запосленог код такси превозника? Да –2          Не - 0 

30. У возилу се налази доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица 

несрећног случаја? 

 
Да –2          Не - 0 

31. У возилу се налази обавештење надлежног органа за послове саобраћаја о броју 

телефона на који корисник такси превоза може изјавити притужбе на пружену такси 

услугу? 

 
Да –2          Не - 0 

32. У возилу се налази фотокопија сагласности или сагласност у електронском 

облику да правно лице са којим такси превозник има закључен уговор о пословно-

техничкој сарадњи о пружању услуге радио везе или услуге информационих 

технологија изда кров? 

 
 

Да –2          Не - 0 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

64 



РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 52-64

Низак 39-51
Средњи 26-38 
Висок 13-25

Критичан 0-12

Присутно лице                                                    ИНСПЕКТОР 

_________________                             1.____________________ 

М.П                    2. ____________________ 


