
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- целосна верзија - 

 

Назив на закон:Закон за превоз во патниот сообраќај  

Субјекти на надзор:     

Надлежна инспекциска служба:Сектор Инспекторат на Град Скопје-Одделение за инспекција за патен 

сообраќај и инспекција за патишта   

 

Податоци за субјектот на надзор 

Полн назив на субјектот на надзор  

Седиште на субјектот на надзор  

Единствен матичен број на субјектот  

Шифра и назив на претежна дејност на 

субјектот на надзор 

 

Име/презиме на законски застапник на 

субјектот на надзор 

 

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

Датум и место на спроведување на 

надзорот 

 

Предмет на инспекциски надзор  

Име/презиме на инспекторот  

 

  



Број на член  Законска обврска / барање Усогласеност Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: _____________________________________ 

Член 52 
Дали  вршителот на авто – такси 

превоз има лиценца за вршење на 

дејност авто – такси превоз? 

Да ☐  Не ☐ Член 96 

 

Глоба во износ од 2.500 евра во 

денарска противвредност ќе му 

се изрече на правно лице.  

 

Член  20 

 

Дали при вршење на општински 

линиски превоз на патници 

возилото има извод од лиценца? 

Да ☐  Не ☐ Член 97 

 

Глоба во износ од  1850 евра во 

денарска противвредност ќе му 

се изрече на правно лице. 

 

Член  1 
Дали врши авто- такси превоз без 

сертификат за авто – такси возач? 
Да ☐  Не ☐ Член 99 

 

 Глоба во износ од  900 евра во 

денарска противвредност ќе му 

се изрече на лице трговец 

поединец. 

 

Член  18 Дали при вршење на општински 

линиски превоз на патници без 

лиценца? 

Да ☐  Не ☐ Член 99 

 

Глоба во износ од  900 евра во 

денарска противвредност ќе му 

се изрече на лице трговец 

поединец. 

 

Член  35 

 

Дали застанува на автобуско 

стојалиште наведени во возниот 

ред на линијата? 

Да ☐  Не ☐ Член 99 

 

Глоба во износ од  900 евра во 

денарска противвредност ќе му 

се изрече на лице трговец 

поединец. 

 

Член  21 

 

Дали врши качување и слегување 

на патници во општинскиот линиски 

превоз на автобуски стојалишта 

спротивно на регистрираниот возен 

ред? 

Да ☐  Не ☐ Член 99 

 

Глоба во износ од  900 евра во 

денарска противвредност ќе му 

се изрече на лице трговец 

поединец. 

 

Член  52 Дали врши авто – такси превоз на 

патници без лиценца? 
Да ☐  Не ☐ Член 99 

 

Глоба во износ од  900 евра во 

денарска противвредност ќе му 

се изрече на лице трговец 

 



поединец. 

Член  55 

 

Дали во возилото со кое се  врши 

авто – такси превоз има на видно 

место вграден, исправен, 

пломбиран и баждиран 

таксиметар? 

Да ☐  Не ☐ Член 99 

 

Глоба во износ од  900 евра во 

денарска противвредност ќе му 

се изрече на лице трговец. 

 

Член  55 

 

Дали при вршење на превозот е 

вклучен таксиметарот и цената се 

наплатува врз основа на износот во 

таксиметарот? 

Да ☐  Не ☐ Член 99 

 

Глоба во износ од  900 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече на лице трговец. 

 

Член  55 

 

Дали  на покривот на возилото и на 

бочните страни со кое се врши авто 

– такси превот има истакнато назив 

ТАXI ? 

Да ☐  Не ☐ Член 99 

 

Глоба во износ од  900 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече на лице трговец. 

 

Член  4 
Дали врши авто – такси превоз без 

лиценца и извод на лиценца? 
Да ☐  Не ☐ Член 99-а 

 

Глоба во износ од  500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичко лице ,трговец 
поединец или право лице. 

 

Член  10-а 
Дали врши авто – такси на 

спротивно на решението? 
Да ☐  Не ☐ Член 99-а 

 

Глоба во износ од  500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичко лице ,трговец 
поединец или право лице. 

 

Член  22 
Дали врши општински линиски 

превоз на патници спротивно на 

условите пропишани од страна на 

Советот на Град Скопје? 

Да ☐  Не ☐ Член 99-а 

 

Глоба во износ од  500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичко лице ,трговец 
поединец или право лице. 

 

Член  54 
Дали врши авто – такси превоз 

спротивно на условите пропишани 

од страна на Советот на Град 

Скопје? 

Да ☐  Не ☐ Член 99-а 

 

Глоба во износ од  500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичко лице ,трговец 
поединец или право лице. 

 

Член  1 
Дали поседува сертификат за авто- 

такси возач или сертификатот за 

авто-такси возач кој го поседува е 

со поминат рок на важност? 

Да ☐  Не ☐ Член 99-а 

 

Глоба во износ од  500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичко лице ,трговец 
поединец или право лице. 

 



                  

                  

        


