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АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме физичког лица
Адреса и место пребивалишта
ЈМБГ
Место утврћивања процене ризика
Назив правног лица / предузетника
Седиште
ПИБ/
Матични број

Да ли је за обављање такси превоза ангажовано лице које не испуњава следеће
услове: да има важећу возачку дозволу „Б“ категорије најмање три године, да има
пребивалиште на територији општине Нови Бечеј, да је држављанин РС, да поседује
лекарско уверење да је здравствено способан за обављање такси превоза које неможе
бити старије од годину дана.Да му није изречена забрана обављања такси превоза и
да није осућиван на казну задвора у трајању дужем од 6 месеци.
0
2
Да ли такси возач запослено лице код предузетника има закључен уговор о раду на
одређено или неодређено време са пуним радним временом и пријавом на осигурање
у складу са законом.
2
0
Да ли се такси превоз путника обавља возилом које не испуњава услове односно
има мотор снаге мање од 35кс, нема 5 седишта рачунајући и седиште возача, нема
најмање четворо врата или су грејање вентилација и осветљење неисправни.
0
2
Да ли се у такси возилу налази таксиметар који није технички исправан, баждарен,
пломбиран или постављен тако да износ који откуцава није видљив за путника, или
се његовим укључењем светло на такси ознаци не гаси.
0
2
Да ли ли у такси возилу постоји важећи ценовник, дали је важећи ценовник постављен
тако да је видљив за путнике
2
0
Да ли у такси возилу постоји индентификациони картон и дали је исти постављен на
видном месту.
2
0
Да ли је возило без оштећења, обојено, чисто,
2
0
Да ли се на рекламне поруке и налепнице на стакленим површинама са предње
и задње стране возила
0
2
Да ли возило има светлећу кровну такси ознаку и дали је у саобраћајној
дозволи уписана напомена „такси возило“
2
0
Да ли су измене везане за податке које садржи такси дозвола пријављене
надлежном органу у року од три дана од њиховог настанка.
2
0
Дали је укључен таксиметар приликом започињања вожње и дали је искључен

таксиметар по завршетку вожње
2
0
Да ли је такси превоз обављен путем који путник одреди, односно најкраћим путем
до места опредељења путника.
2
0
Да ли за време рада таси возач има у возилу важећу такси дозволу
6
0
Да ли за време рада такси возач има код себе план насељеног места и блок рачуна
2
0
Да ли је такси возило кориштено за своје потребе, а том приликом није уклоњена
или прекривена кровна такси ознака.
0
2
Да ли је такси возач за време обављања такси превоза прикладно одевен и да ли
је возило уредно и чисто
2
0
Да ли је такси возач за време обављања такси превоза у тренерци, кратким
панталонама, шорцу, мајци без рукава
0
2
Да ли је такси возач за време обављања такси превоза у кошуљи, мајци и дали на
ногама има ципеле, патике или сандале
2
0
Да ли такси превозник са седиштем ван општине Нови Бечеј обавља односно започиње
превоз путника са територије општине Нови Бечеј.
Да ли су
0
4
Да ли је на захтев путника издат оверен рачун о пруженој услузи и да ли
поменути рачун садржи све прописане податке.
2
0
Да ли је надлежном инспектору омогућено неометано вршење посла , да ли су
документи стављени на увид и да ли је поступљено по налогу инспектора и да ли су
у одређеном року тражени документи достављени
6
0
Да ли је накнада за обављање такси превоза наплаћена у складу са ценовником
и чланом 23 одлуке став 1.2.и3.
2
0

Да ли превоз путника обавља лице које није регистровано за обављање ове врсте
делатности и које не испуњава услове прописане законом и Одлуком о ауто-такси
превозу путника на територији општине Нови Бечеј
0
10

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Могући број бодова 60
Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:
Степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан
ПРИСУТНО ЛИЦЕ

Распон бодова
56-60
52-56
46-52
36-46
36 и мање

Комунални инспектор
М.П.

