
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: XXVIII-01-34-1061/22 
Дана: 05.07.2022. године  
К р а г у ј е в а ц 
 
 
 

 

Градска управа за комуналне послове, решавајући по службеној дужности, на основу 
одредаба чл. 91., чл. 136., и чл. 140. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', 
95/18-аутентично тумачење), чл. 11. став 1. алинеја седма и чл. 19 став 2. тачка а) алинеја тридесет 
шеста и тридесет седма Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града 
Крагујевца", брoj 37/21-пречишћен текст),  чл. 14. став 4. Одлуке о такси превозу ("Службени лист града 
Крагујевца", број 34/18, 1/19, 17/19 и 34/21) и по овлашћењу вд начелника Градске управе за комуналне 
послове број: 035-529/2022-XXVIII од 10.01.2022. године,  доноси                

 
РЕШЕЊЕ 

 

Престаје да важи такси дозвола за возача Павловић Ивану, број регистра 1736, серијски 
број обрасца  ГУКГ N° 1736, издата 16.11.2016. године по решењу број: IX-34-1586/16, такси 
превознику, Иван Павловић предузетник Тахi радња из Крагујевца, улица Белодримска број 36 и 
иста се брише из Регистра такси превозника, због укидања решења о одобравању обављања такси 
превоза. 

    

                                                         ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Градска управа за комуналне послове, је дана  21.01.2022. године, по службеној дужности 
извршила проверу испуњености услова за обављање такси превоза и то у погледу седишта, возача, 
возила и пословног угледа предузетника, за такси превозника Иван Павловић предузетник Тахi радња 
из Крагујевца.   

Како је у току вршења провере утврђено да je такси превозник  престао да испуњава  услове у 
погледу пословног угледа и возила а у одређеном року није доставио доказе о испуњености 
прописаних услова, на предлог Градсе управе за комуналне послове, Градско веће је својим 
решењем број:  34-925/22-V од 03.06.2022. године, укинуло решење о одобравању обављања такси 
превоза број: 34-1521/16-IX од 02.11.2016. године такси превознику Иван Павловић предузетник Тахi 
радња из Крагујевца.   

Стога су се стекли услови из члана 14. став 4. Одлуке о такси превозу ("Службени лист града 
Крагујевца", број 34/18, 1/19, 17/19 и 34/21) за доношење решења о престанку важења такси дозволе 
за возача и брисање исте као у диспозитиву овог решења. 
 

Правна поука: 
Против овог решења може се, преко ове Управе, изјавити жалба Градском већу града Крагујевца, у року од 15 дана од дана 
пријема овог решења, са 400,00 динара локалне административне таксе за жалбу и за решење по жалби, која се уплаћује на 
рачун локалне административне таксе број 840-742241843-03 са моделом 97 и позивом на број 57-531, по тарифном броју 2. 
и 3. Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист Града Крагујевца", број 26/11).                                                          

                                                                                                                    По овлашћењу вд начелника ГУ                         
 

          
 

                                                                                                         ____________________________ 
                                                                                               Марина Милић 

                                                                                                           
Д-на:    - такси превознику 
            - саобраћајној инспекцији 
            - архиви 

 


	РЕШЕЊЕ
	                                                                                                                    По овлашћењу вд начелника ГУ                                                                    


