ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС
Одсек за инспекцијске послове
пољопривреду,водопривреду и
заштиту животне средине

контролна листа бр.1

Контролна листа бр. 1 : АУТО - ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БРУС
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица /
предузетника
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Матични број
ПОДАЦИ О АДРЕСИ
Место
Поштански број
Улица и број
Град / Општина
телефон
факс
е-mail
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
ЈМБГ
телефон
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Име и презиме
Функција
телефон
е-mail

2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Надзирани субјекат је регистрован за обављање
делатности такси превоза у Регистру привредних
субјеката
Надзирани субјекат има Решење општинске управе
Параћин о испуњености услова за обављање такси
превоза на територији општине Брус
Надзирани субјекат има важеће Решење Одсека за
инспекцијске послове општинске управе Брус о
прегледу такси возила

 да  не

 да  не

 да  не

Такси превозник
врши преглед такси
возила:

а) при подношењу захтева за
обављање такси превоза на
територији општине Брус
б) пре истека рока важења
Решења о прегледу такси
 да  не
возила, најкасније даном
истека његове важности
ц) када врши замену возила
којим обавља такси превоз
д) по позиву овлашћеног
лица

Такси превозник не даје на
коришћење другим
правним и физичким
лицима да обављају такси
превоз, ако исти за то не
испуњавају услове

а) кровну ознаку са називом
“TAXI”
б) документа са својим
пословним именом
ц) такси возило

 да  не

Када је превоз започет на територији града/општине за
који има одобрење да испуњава услове за обављање
такси превоза, а превоз обавља преко или на територији
града/општине за који нема издато одобрење за
обављање такси превоза, у случају када исти путник има
намеру да након искрцавања истим возилом настави
 да  не
превоз, такси превозник уклања кровну ознаку са
називом “TAXI” у тренутку када путник напусти путнички
простор возила и чека путника без заустављања рада
таксиметра, а по повратку путника у такси возило поново
истакне кровну ознаку са називом “TAXI”

У возилу којим се обавља
превоз не могу се
превозити

а) деца испод шест година
старости без пратиоца
б) лица оболела од заразних
болести
ц) лица у напитом стању
д) животиње
 да  не
е) посмртни остаци
ф) експлозиви, лако
запаљиве, отровне,
радиоактивне, нагризајуће,
заразне материје и органски
пероксиди

На крову такси возила је истакнута кровна ознака са
називом “TAXI”

 да  не

На крову такси возила има светлећу таблу са натписом
“TAXI” и кровним евиденционим бројем

 да  не

НАПОМЕНА

Такси превозник је власник или прималац лизинга
такси возила

 да  не

Такси возило је регистровано код надлежног органа у
Брусу

 да  не

Такси возило задовољава хигијенске и естетске услове

 да  не

Такси превозник врши редован технички преглед
возила сваких шест месеци

 да  не

Такси возило има највише пет седишта, рачунајући и
седиште возача

 да  не

Такси возило има најмање четворо врата

 да  не

а) технички исправан
б) баждарен на важећу тарифу
ц) пломбиран

 да  не

У такси возилу је таксиметар постављен тако да је износ
утврђен радом таксиметра видљив путнику

 да  не

Такси возило има исправно грејање

 да  не

Такси возила има вентилацију

 да  не

Такси возило има унутрашње осветљење

 да  не

Такси возило је уредно обојено

 да  не

Такси возило се одржава у чистом стању

 да  не

Такси возило је без оштећења

 да  не

У такси возилу је
уграђен таксиметар

У такси возилу је, на видном месту за корисника превоза,
 да  не
истакнут ценовник
У такси возилу је, на
видном месту за
корисника превоза,
истакнута

а) идентификациони
картон возила
б) идентификациони
картон возача

У такси возилу има исправан противпожарни апарат са
важећим роком употребе

 да  не

 да  не

Такси превозник има постављене рекламне поруке које
нису постављене на стакленим површинама возила
 да  не

Такси возач има возачку дозволу “Б” категорије најмање
три године

 да  не

Такси возачу није изречена мера забране управљањем
моторним возилом “Б” категорије

 да  не

Такси возач, запослен код предузетника или правног
лица, има закључен уговор о раду са послодавцем

 да  не

Такси возач, запослен код предузетника или правног
лица, је пријављен на обавезно социјално осигурање у
Фонду за ПИО (образац М)

 да  не

Такси возач, који је први на реду на такси стајалишту,
дужан је да на захтев путника обави вожњу

 да  не

Такси возач је обавезан да прими у возило сваког
путника у границама расположивих седишта

 да  не

Такси возач је обавезан да прими у возило лични пртљаг
путника у границама величине и носивости простора за
 да  не
пртљаг
Такси возач се према путницима опходи са пажњом и
поштовањем

 да  не

Такси возач за време обављања такси превоза има
прикладну и чисту одећу

 да  не

Такси возач за време обављања такси превоза не пуши у
 да  не
возилу
Такси возач такси превоз обавља најкраћим путем

 да  не

Такси возач такси превоз обавља путем који му путник
одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја

 да  не

Такси возач такси таблу и светлећу таблу прекрије или
скине са возила када не обавља такси превоз

 да  не

Такси превозник је осигурао путнике и пртљаг од
последица несрећног случаја у јавном превозу

 да  не

Такси превозник не користи за обављање такси
превоза возило које је у вршењу инспекцијског надзора
искључено из саобраћаја

 да  не

Превозник је дужан да обезбеди возило, које је
искључено из саобраћаја у вршењу инспекцијског
надзора, на месту паркирања које му је инспекцијским
надзором одређено

 да  не

Такси превозник такси возилом не обавља линијски
превоз путника

 да  не

Такси превозник при обављању такси превоза не
користи аутобуска стајалишта

 да  не

Такси возач такси возило поставља на такси стајалишту
према реду доласка

 да  не

Такси возач такси возило поставља на такси стајалишту у
границама обележених такси места на начин како је
 да  не
дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом
У возилу се налази решење о регистрацији превозника
за обављање делатности такси превоза у Регистру
привредних субјеката
У возилу се налази важеће Решење општинске управе
Брус о испуњености услова за обављање такси
превоза на територији општине Брус

 да  не

 да  не

У возилу се налази важеће Решење службе за
инспекцијске послове општинске управе Брус о
прегледу такси возила

 да  не

У возилу се налази саобраћајна дозвола са евиденцијом
о шестомесечном техничком прегледу, потврда о
исправности таксиметра, уверење о обављеном
лекарском прегледу возача

 да  не

У возилу се налази полиса осигурања путника и пртљага
 да  не
од последица несрећног случаја у јавном превозу
Такси возач приликом отпочињања такси превоза
укључује таксиметар

 да  не

Такси возач приликом завршетка такси превоза
искључује таксиметар

 да  не

Такси возач за извршену услугу превоза наплаћује цену
превоза у износу који показује таксиметар

 да  не

Такси возач на захтев
корисника услуге такси
превоза издаје рачун за
обављени превоз који
садржи

а) датум
б) релацију
ц) километражу
д) цену превоза
е) потписан и оверен
печатом превозника

 да  не

Такси возач може у току
а) уз сагласност путника
превоза да прими у возило
б) на захтев путника
и друга лица

 да  не

Такси возач је дужан да, у случају квара возила, путнику
обезбеди наставак започетог превоза са другим такси
возилом

 да  не

Такси превозник је обавезан да све измене података које
садрже такси исправе пријави Одсеку за инспекцијске
 да  не
послове одмах, а најкасније у року од
8 дана од дана наступања измене
Такси превозник је обавезан да у року од осам дана, од
дана подношења захтева за брисање из Регистра
Агенције за привредне регистре, врати такси исправе и
светлеће табле Одсеку за инспекцијске послове,
пољопривреду, водопривреду и заштиту жив. средине

 да  не

Такси превозник је обавезан да у року од осам дана, од
дана подношења захтева Агенцији за привредне
регистре о привременом прекиду обављања делатности
такси превоза, врати такси исправе и светлеће табле
Одсеку за инспекцијске послове, пољопривреду,
водопривреду и заштиту жив. средине

 да  не

Такси превозник је обавезан да у року од осам дана, по
правоснажности решења о брисању из Регистра Агенције
за привредне регистре донетом по сили закона, врати
 да  не
такси исправе и светлеће табле Одсеку за инспекцијске
послове, пољопривреду, вод. и заштиту жив.средине
Привремено одузето возило, које је употребљено за
извршење прекршаја или привредног преступа, чува се
до правоснажног окончања прекршајног, односно
поступка за привредне преступе, о трошку власника
односно лица од кога је возило привремено одузето

 да  не

а) неометано вршење
инспекцијског надзора
Привредно друштво, друго б) увид у захтевану
правно лице, предузетник документацију и податке ц)
или физичко лице
несметан приступ
инспектору омогућава
објектима, средствима или
особљу које је у вези са
обављањем превоза

 да  не

Присутна лица:
Име и презиме:

Саобраћајни инспектори:
Радно место

Име и презиме:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

