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ПРЕДМЕТ: Обавештење         

 
Поштовани, 
 
Обавештавамо Вас да је Градска управа за комуналне послове, по службеној дужности, 

на основу одредаба члана 91., члана 136., и члана 140. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник РС'', 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), члана 87д. Закона о превозу путника 
у друмском саобраћају (''Службени гласник РС“,  бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/2018, 31/19 
9/20) и члана 14. Одлуке о такси превозу ("Службени лист града Крагујевца ", број 34/18, 1/19, 17/19 
и 34/21), извршила  проверу испуњености услова за обављање такси превоза. 

По службеној дужности, из службене евиденције извршена је провера и то у погледу 
седишта, возача, возила и пословног угледа предузетника.  

Како је у току вршења провере утврђено да сте престали да испуњавате услове у погледу 
пословног угледа и возила за обављање такси превоза, у смислу члана 87г, Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС“,  бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 
83/2018, 31/19 9/20) и члана 6. став 1. тачка 10. и 13. Одлуке о такси превозу ("Службени лист града 
Крагујевца ", број 34/18, 1/19, 17/19 и 34/21), тј. да имате неизмирене пореске обавезе по основу 

регистроване делатности и да немате путничко возило у власништву, односно лизинга које 
испуњава услове утврђене законом и одлуком.  

У складу са чланом 14. став 3. Одлуке о такси превозу ("Службени лист града Крагујевца ", 
број 34/18, 1/19, 17/19 и 34/21) потребно је да у року од 30 дана доставите доказе о испуњености 
услова, односно да доставите доказ да сте измирили пореска дуговања или склопили репрограм 

дуговања и да имате путничко возило за обављање такси превоза у власништву, односно лизингу 
које испуњава услове утврђене законом и одлуком. 

Уколико не доставите наведену документацију у року од 30 дана од дана пријема овог 
обавештења, на захтев Градске управе за комуналне послове, Градско веће ће укинути Ваше 
решење о одобравању такси превоза, на основу члана 14. став 4. Одлуке о такси превозу 
("Службени лист града Крагујевца ", број 34/18, 1/19, 17/19 и 34/21). 
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