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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 

ГРАДСКА УПРАВА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Одсек саобраћајне 

инспекције 
Број:  
Датум: 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША НА ОСНОВУ  

ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 
(“Сл.гласник РС”, бр.68/15) И  

ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 105/2015) 

 

ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
� Правно лице 
� Предузетник 
� Физичко лице 

Ред. бр. ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ Одговор и број бодова 

1. Надзирани субјекат је регистрован за обављање такси 
превоза путника у Регистру привредних субјеката 

 да-           

не-           

2. 
Такси превоз се обавља на основу одобрења надлежног 
органа за обављање такси превоза (Управе надлежне за 
послове саобраћаја), које је издато у складу са законом 

 да-           

не-           

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 

ТАКСИ ВОЗИЛО 

3. 
Такси возило којим се обавља такси превоз је фабрички 
произведено возило са највише пет седишта рачунајући и 
седиште возача и најмање четворо врата 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

4. Такси возило има регистарску ознаку територије града Ниша 
која садржи латинична слова „ТХ“ на задње две позиције 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

5. У такси возилу се налази одобрење за обављање такси 
превоза које издаје управа надлежна за послове саобраћаја 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

6. 
На крову возила има истакнуту такси таблу правоугаоног, 
полуелипсастог и сличног облика, на којој је са обе стране 
исписана ознака „TAXI” која мора да садржи број и обележје 
асоцијације којој припада 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

7. На крову возила има истакнуту кровну ознаку Града Ниша  
да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 
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8.  У возилу је на видном месту уграђен исправан и оверен 
таксиметар. 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

9. Такси превозник поседује такси дозволу за такси возило 
да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

10. У возилу се налази исправан суви противпожарни апарат са 
важећим роком употребе, на приступачном месту 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

11. Такси возило има исправно грејање, вентилацију и 
унутрашње осветљење  

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

12. Такси возило је чисто, уредно обојено и без унутрашњих и 
спољашњих оштећења (естетски изглед) 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

13. Такси превозник поседује блок рачуна у којем је сваки лист 
оверен печатом 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

14. 
У такси возилу је истакнут важећи ценовник услуга 
постављен тако да је видљив путнику, димензија: најмање 
ширине 10 cm и најмање висине 10 cm 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

15. У такси возилу је на видном месту  истакнута такси дозвола 
за такси возило и такси дозвола за такси возача  

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

16. 
У такси возилу је у горњем десном углу предњег 
ветробранског стакла са унутрашње стране на стаклу 
залепљена налепница 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

17. Такси превозник је извршио контролни технички преглед 
такси возила на сваких шест месеци 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

18. 
Такси превозник поседује решење саобраћајног инспектора 
о испуњености услова возила за обављање таакси превоза 
на територији Града Ниша 

да-          -бр. бодова-     4 

не-          -бр. бодова 

19. 
Такси превозник је извршио редован годишњи преглед  
такси возилa   у Управи надлежној за инспекцијске послове, 
најкасније до истека важења решења о испуњености услова 
за такси возило 

да-          -бр. бодова-     4 

не-          -бр. бодова 

20. 

Такси превозник је:   
1.сваку промену података које садрже такси дозволе и друге 
исправе у смислу Одлуке  писаним путем пријавио 
управи надлежној за послове саобраћаја, у року од осам 
дана од дана настале промене, 
2.сваку промену која се односи на такси возило писаним 
путем пријавио управи надлежној за инспекцијске послове, 
у року од осам дана од дана настале промене, 

да-          -бр. бодова-    6 

не-          -бр. бодова  
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3.у случају привременог односно трајног престанка 
обављања делатности такси превоза, писаним путем 
обавестио управу надлежну за послове саобраћаја у року од 
осам дана од дана подношења захтева Агенцији за 
привредне регистре и  управи  врати такси дозволу за такси 
возило, такси дозволу за такси возача, кровну ознаку. 
4. у случају оштећења налепнице одмах, писаним путем, 
обавестио управу надлежну за инспекцијске послове и 
вратио оштећену налепницу. 

21. За време коришћења такси стајалишта такси возач је затечен 
у свом такси возилу или поред возила 

да-          -бр. бодова-      2     

не-          -бр. бодова  

22. 

За време вршења услуге такси превоза, такси возач код себе 
има: 

- важећу такси дозволу за такси возача, 
За време вршења услуге такси превоза у возилу се налази: 
-   важећа такси дозвола за такси возило, 
-   решење о испуњености услова возила за обављање такси 

превоза, 
-    полиса осигурања путника  од последица несрећног 

случаја у јавном превозу   
     која одговара возилу којим се управља и 
-  фотокопија решења Агенције за привредне регистре о 

регистрацији у Регистру  привредних субјеката,  издатог 
на име такси превозника, чијим возилом/возилима се 
обавља такси превоз 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова  

23. 

За време вршења услуга такси превоза, такси возило има: 
- истакнуту важећу налепницу у горњем десном углу 
ветробранског стакла, 
-  истакнуту такси таблу  на крову возила, дефинисану 
чланом 9 став 1 тачка 8. Одлуке, 
- кровну ознаку Града Ниша, видно постављену на крову 
возила 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

24. 

У такси возилу којим се обавља такси превоз путника не 
превозите се деца испод шест година старости без 
пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у 
напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, 
лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће, 
заразне материје и органски пероксиди 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

25. 
Такси превозник је приликом отпочињања превоза укључио 
таксиметар и наплатио цену превоза у износу који показује 
таксиметар у тренутку завршетка превоза  

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

26. 
Такси возач држи такси таблу укључену увек када је возило 
слободно. 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 

27. 
На такси табли нема постављене рекламно-пропагандне 
поруке. 

да-          -бр. бодова-     2 

не-          -бр. бодова 
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28. Такси возач који такси возило користи за сопствене потребе 
или не обавља делатност такси превоза, привремено је 
скинуо такси таблу са такси возила. 

да-          -бр. бодова-     2 
не-          -бр. бодова 

29. 
 Такси превозник  обавља превоз по ценовнику који је у  
оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси 
превоз на територији Града Ниша актом утврђеним од 
стране Градског већа Града Ниша 

да-          -бр. бодова-     4 

не-          -бр. бодова 

30. 

 Tакси возач издаје рачун који садржи: 
1.податке о превознику (назив предузетника, односно 
пословно име привредног друштва, односно другог правног 
лица као и име и презиме такси возача), 
2.регистарски број такси возила, 
3.редни број рачуна, 
4.датум и време издавања, 
5.пређене километре, 
6.време почетка и краја вожње, 
7.цену услуге превоза, 
8.потпис и печат. 

да-          -бр. бодова-     2 
не-          -бр. Бодова- 

31. 

Такси превозник је инспектору омогућио несметано вршење 
послова и несметан приступ објекту, средству или особљу 
који су у вези са обављањем делатности превоза, ставио на 
увид тражену документацију од стране инспектора и у року 
који је одредио инспектор доставио потребне податке и 
поступио по налогу инспектора. 

да-          -бр. бодова-     4 
не-          -бр. бодова 

Напомена: 

Максималан број бодова:   70                                                                        Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан 67 – 70   

Низак 57 – 66   

Средњи 47 – 56  

Висок 36 – 46  

критичан 35 и мање  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                                                                                           ИНСПЕКТОР 

______________________                                      М.П.                                                 ___________________         


