
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: XXVIII-01-34-26/22 
Дана: 27.01.2022. године  
К р а г у ј е в а ц 
   

 
Градска управа за комуналне послове, решавајући по службеној дужности, на 

основу одредаба члана  90 став 2. и члана 136. став 1. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник РС'', 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), члана 11. став 
1. алинеја трећа и члана 19. став 2. тачка а) алинеја тридесет седма Одлуке о 
организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист Града Крагујевца", 
брoj 16/21), 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 и 17/19), доноси           
 
 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ испуњеност услова за обављање такси превоза за такси 
превозника ДЕЈАН ЈАНДРИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ из Крагујевца, матични број 
64419218, са седиштем у ул. Добрињска  број 1. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Градска управа за комуналне послове, је дана 10.01.2022. године, по 
службеној дужности, на основу одредаба члана  90 став 2. и члана 136. став 1.  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 и 17/19) извршила 
проверу испуњености услова за обављање такси превоза.    
        

У поступку је утврђено да такси превозник ДЕЈАН ЈАНДРИЋ ПР ТАКСИ 
ПРЕВОЗ из Крагујевца, испуњава услове из члана. 87,  87а, 87в, 87г и 88. Закона о 
превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС,“ бр. 68/15, 41/18, 44/18 
– др. закон, 83/2018, 31/19 и 9/20) и чланова 6, 8, 9, 10, 11. и 14.  Одлуке о такси 
превозу ("Службени лист града Крагујевца", број 34/18, 1/19 и 17/19)  и то: 

1) у погледу седишта: Увидом у регистар предузетника Агенције за привредне 
регистре и јединстврну базу Министарства унутрашњих послова, евиденције 
пребивалишта, утврђено је да такси превозник ДЕЈАН ЈАНДРИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ 
из Крагујевца, матични број 64419218, са седиштем у ул. Добрињска број 1, има 
седиште и пребивалиште на територији града Крагујевца; 

2) у погледу пословног угледа: на основу уверења Прекршајног суда у Крагујевцу 
бр. VIII-51 10/22-1 од 13.01.2022. године, утврђено je да предузетнику, Jандрић Дејану 
није изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском 
саобраћају и извештаја Пореске управе Републике Србије од 21.01.2022. године, да 
нема неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности;  

3) у погледу возила за обављање такси превоза: поседује возилo за којe је 
издата такси дозволa за возило:    -    OPEL ZAFIRA A CNG, број регистра 3140, 
 



4) у погледу возача: Јандрић Дејан поседује такси дозволу за возача, број регистра 
1742. Увидом преко еУправе у јединстврну базу Министарства унутрашњих послова, 
казнене евиденције, утврђено је да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу 
од две године за кривично дело против живота и тела, против полне слободе, имовине, 
безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира у базу МУП-а, 
Одсека за регистрацију возила и возачких дозвола, да нема изречену меру забране 
управљања моторним возилом, док траје изречена мера, од 13.01.2022. године, 
извршен је увид у јединстврну базу ЦРОСО преко еУправе где је утврђено да је 
пријављен на обавезно социјално осигурање.  
 

Увидом у наведена документа утврђено је да такси превозник ДЕЈАН ЈАНДРИЋ 
ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ из Крагујевца, матични број 64419218, са седиштем у ул. 
Добрињска  број 1, испуњава услове за обављање такси превоза. 
 

 
Упутство о правном средству: 
Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Крагујевца, у року 
од 15 дана од дана пријема овог решења, а преко ове управе.  
Локална административна такса за жалбу у износу од 400,00 динара, уплаћује се на 
рачун број 840-742241843-03 са позивом на број 97  48-049, тарифни број 2. и 3. 
Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист града Крагујевца", 
број 26/11). 
  

          

 
            

           

В.Д. НАЧЕЛНИК УПРАВЕ   
                                                                         
_______________________ 

                                                                                                         Зорица Ђорић 
 
                          
Д-на:      -  предузетнику 
              -  саобраћајној инспекцији 
              -  архиви  
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