
На основу чл.63.став 4.Закона о превозу у друмском саобраћају (“Сл.лист РЦГ”бр.45/05” и 
“Сл.лист РЦГ .бр.45/10,”Сл.лист ЦГ”,бр.75/10, 38/12) ,чл. 13. став 3 Закона о комуналним 
дјелатностима (“Сл.лист РЦГ“,бр.12/95), чл. 45. Закона о локалној самоуправи Сл.лист 
РЦГ”,бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и Сл.лист ЦГ”,бр. 88/09, 3/10, 38/12 и 10/14) ,чл. 33. и 
37. Статута Општине Беране (“Сл.лист РЦГ-општински прописи”,бр. 21/04, 34/06  и “Сл 
лист ЦГ-општински прописи“, бр.6/11) Скупштина Општине Беране на сједници одржаној 
10. и 11. јула 2014. године  донијела је  
               
 

О Д Л У К У 
 

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ 
 
 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се  утврђују  услови, организација и начин обављања ауто-такси 
превоза на територији општине Беране (у даљем тексту: такси превоз ).  
 

Члан 2 
Такси превоз  је вид јавног превоза путника који се обавља у комерцијалне сврхе 
путничким возилом  на територији општине Беране. 
Такси превоз се обавља возилом које је намијењено и погодно за такси превоз ако 
испуњава услове прописне законом и овом одлуком. 
 

Члан 3. 
Такси превоз може да обавља предузетник привредно друштво односно друго правно лице 
регистровано за обављање ове врсте дјелатности који  испуњавају услове прописане 
законом и овом одлуком. 

Члан 4 . 
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз  као 
предузетник или запослени код предузетника, у привредном друштву односно другом 
правном  лицу у складу са законом и овом  одлуком. 
 

Члан 5. 
Орган локалне управе надлежан за послове саобраћаја  (у даљем тексту надлежни орган за 
саобраћај)  утврђује испуњење услова за обављање  такси превоза доноси рјешење о 
издавању   лиценце и извода из лиценце   за обављање јавног превоза путника  за возило 
којим се обавља такси превоз у складу са законом и овом одлуком. 
 

Члан 6. 
У оквиру једногодишњег планирања потреба у јавном превозу путника на територији 
општине Беране планирају се потребе за такси превозом и доноси се Програм потреба за 
превозом (у даљем тексту: Програм ). 
Програм из става 1. овог члана доноси се у складу са саобраћајно-техничким условима за 
стајалишта, а на основу анализе потреба за  такси превозом планских потреба развоја 
града, на основу којих  надлежни орган за саобраћај дефинише оптимално организовање  
такси превоза. 
Предсједник општине Беране (у даљем тексту :предсједник) доноси рјешење на основу  
Програма из става 1.овог члана, које садржи број такси возила чијим радом се 
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задовољавају потребе за овом врстом превоза, изглед “ТАХИ”ознаке, такси легитимације 
идентификационе  вјетробранске легитимације . 
 
 
2.УСЛОВИ  ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ  ПРЕВОЗА 
 
2.1.Услови за предузетника односно такси возача 
                                  

Члан 7 
 Предузетник односно такси возач  може обављати ауто-такси превоз ако   поред општих 
услова прописаних  законом испуњава посебне услове  за издавање такси  легитимације и 
то: 
1.да има средњу школску спрему 
2..да има :возачку дозволу”Б”категорије  најмање три године; 
3.да није млађи од 21. нити старији од 65 година; 
4.да има увјерење о положеном испиту о познавању општине; 
5.да је здравствено и пословно способан; 
6.да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене 
дјелатности,односно да му правоснажном судском пресудом  о прекршају није изрећена  
заштитна мјера забране обављања  дјелатности, док трају правне последице  односно 
мјере, 
7.да је власник или корисник моторног возила по уговору о лизингу; 
8.да постоји слободно мјесто за такси возило у складу  са Програмом и чланом 6.ове 
одлуке; 
9.да моторно возило које посједује у погледу намјене и погодности испуњава услове из 
члана 14. ове одлуке. 
За обављање дјелатности такси превоза  у статус запосленог код предузетника или  код 
привредног друштва односно другог правног лица регистрованог за обављење ове врсте 
дјелатности у складу са законом и овом одлуком такси возач мора да испуни услове из 
става 1.  овог  члана осим услова  под тач.7-9 и да има закључен уговор о раду са 
послодавцем 
Услови из ставa 1 тачке 5. и 6.  овог члана доказују се увјерењем не старијим од шест 
мјесеци. 
 
2.2.Услови за привредно друштво односно друго правно лице 
                              

Члан 8. 
За обављање такси превоза  привредно друштво односно правно лице мора  поред услова 
прописаним законом да испуни следеће: 
1.да је регистровано за обављање дјелатности таски превоза  у складу са законом и овом 
одлуком; 
2.да има сједиште на територији општине Беране,а за привредна друштво регистровано на 
територији Црне Горе  да има пословну јединицу регистровану  на територији Беране. 
3.да такси возач запослен у правном лицу испуњава услове прописане  чл.7. став 3.ове 
одлуке; 
4.да има најмање два возила у власништву,односно у закупу или по основу уговора о 
лизингу; 
5.да постоји слободно  мјесто за такси возило у  складу са Програмом и рјешењем из 
чл.6.став3.; 
6.да моторно возило  које посједује  у погледу намјене  и  погодноси за такси превоз 
испуњава услове из члана 14.  ове одлуке 
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Члан 9. 
Такси возач мора положити испит из области познавања културних, привредних, 
туристичких саобраћајних и значајних  објеката , улица и насеља на територији општине и  
познавања општих прописа који регулишу дјелатност ауто-такси превоза путника пред 
Комисијом за полагање испита из области познавања општине Беране. 
Комисију за полагање испита из става 1. овог члана именује предсједник Општине. 
Комисију чине предсједник и два члана. 
Предсједник Комисије је представник надлежнoг органа за саобраћај, а један члан је  
представник Туристичке организације. 
По положеном испиту Комисија издаје увјерење. 
 
 
2.3.ЛИЦЕНЦА И ИЗВОД ИЗ ЛИЦЕНЦЕ      
                                                        

Члан 10. 
Ауто-такси превоз обавља се на основу лиценце . 
Правно и физичко лице  могу добити лиценцу за обављање ауто-такси превоза ако 
испуњава услове у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају: 
-да има добар углед; 
-да има запослено лице одоговорно за првоз које испуњава услове доброг угледа и које је 
стручно оспособљено; 
-има возила у власништву, закупу или лизингу; 
-има закључен  уговор о обавезеном осигурању путника од последица несрећног случаја за 
свако појединачно возило; 
-потврду о испуњавању посебних техничко-експлоатационих услова издато од стране 
стручне институције овлашћене од  Министарства поморства и саобраћаја. 
Надлежни орган за саобраћај издаје рјешење, лиценцу и такси легитимацију и о томе води 
регистар у електронској форми. 
 

Члан 11. 
Захтјев за издавање извода из лиценце подноси   предузетник, привредно 
друштво,односно друго правно лице  надлежном органу за саобраћај. 
Уз захтјев из ставе 1.овог члана мора да поднесе: 
-овјерену фотокопију лиценце; 
-рјешење о регистрацији привредних субјеката у ЦРПС-у; 
-потврду о испуњености услова за возило којим се обавља јавни превоза путника, 
-фотокопију саобраћајне дозволе; 
-полису осигурања лица од последица несрећног случаја; 
-полису осигурања за случај ауто-одговорности почињене штете трећим лицима 
-доказ о уплати накнаде у складу с законом. 
Извод из лиценце  гласи на превозника и издаје се на период  за коју је лиценца издата и 
није преносив. 
Извод из лиценце  надлежни орган за саобраћај уписује у регистар под евиденционим 
бројем. 
Надлежни орган за саобраћај ће  издати извод из лиценце  са евиденционим бројем.  
 Извод из лиценце издаје надлежни  орган за саобраћај рјешењем за свако возило којим се 
обавља ауто-такси превоз. 
Предузетник,привредно друштво или друго правно лице мора имати у такси возилу 
оригинал извода лиценце које се односи на  то возило. 
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3.ТАКСИ  ЛЕГИТИМАЦИЈА  
                                                    

Члан 12. 
Такси легитимација је  идентификациона исправа коју такси возач носи са собом 
приликом обављања дјелатности, коју је дужан да покаже на захтјев овлашћеног лица и 
садржи: 
-редни број регистра 
-име и презиме такси возача 
-статус  такси возача (предузетник или запослени) 
-фотографију димензија  2,0x3,50 цм 
-датум важења легитимације 
Такси легитимација запосленог  у привредном друштву ,односно другом правном лицу 
поред података из става1.овог члана садржи назив  привредног друштва, односно правног 
лица код којег је возач запослен. 
Такси возач је дужан истакнути такси легитимацију на видном мјесту у возилу. 
 
 

Члан 13. 
Надлежни орган за саобраћај на основу испуњених услова  из члана 7. и 8.ове одлуке 
издаје такси легитимацију такси возачу. 
Такси легитимација је исправа која служи да подаци о такси возачу буду на увид путнику 
приликом вожње,мора се  налазити на средини горњег дијела инструмент табле. 
Такси легитимација важи двије године, односно до  датума истека лиценце или уговора о 
раду. 
 
4.ТАКСИ ВОЗИЛО И ОЗНАКЕ  
 

Члан 14. 
Такси возило је намијењено и погодно за обнављање такси превоза ако испуњава следеће 
услове : 

1. да је фабрички произведено путничко воузило не старије од 10 година, које има 
највише пет сједишта, рачуинајући и сједиште возача; 

2.да има најмање четворо врата; 
3.да је хомологацијски и еколошки исправно  у складу са прописима и да има 
мотор“Еуро-3”или “Еуро-4”; 
4.да има регистарску ознаку територије општине Беране; 
5.да посједује полису осигурања путника од последица несрећног случаја; 
6.да има дигитални  таксиметар који мора бити исправан и баждарен на утврђену 
цијену превоза; пломбиран и постављен да износ који откуцава буде видљив и да се 
његовим укључењем свјетло на такси ознаци искључује; 
7.да је опремљено инсталацијом за освјетљење кровне ознаке; 
8.да има на видном мјесту истакнуту такси легитимацију; 
9.да је возило једнобразно обојено без спољашњих оштећења,а у унутрашњости    
чисто и уредно; 
10.да посједује исправан  клима уређај; 
11.да возило има кровну ознаку”ТАXИ”са грбом Берана и евиденционим бројем; 
12,да има исправан против-пожарни апарат; 
13.да има истакнут важећи цјеновник услуге на видном мјесту. 

Потврђивању  испуњавању услова из става 1.овог члана  надлежни орган за саобраћај 
издаје идентификациону  вјетробранску налепницу и о томе води  посебан регистар. 
Приликом издавања идентификационе вјетробранске налепнице надлежни орган  за 
саобраћај уз налепницу издаје потврду.               
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Члан 15. 
Идентификациона вјетробранска налепница је ознака возила која садржи : 
-податке о моторном возилу (регистарски број , марку и тип возила) 
- евиденциони  број из регистра  извода из лиценце 
- мјесец и година важења                                                
Идентификациона вјетробранска налепница налази се на предњем лијевом  углу 
вјетробранског стакла,коју поставља и скида  надлежни орган за собраћај и о томе води 
регистар. 
Рок важења  идентификационе вјетробранске налепнице је једна година,а издаје се крајем 
текуће за наредну годину.  
 

Члан 16. 
Кровна ознака “ТАXИ” служи за идентификацију возила. 
Ознака “ТАXИ” је са грбом и именом Беране и евиденционим бројем из регистра извода 
из лиценце синхронизована са таксиметром да се свјетло на ознаци гаси, када се 
таксиметар укључи. 
Изглед такси ознаке утврђује  предсједеник из чл.6.став3.ове одлуке. 
Такси возач,предузетник ,привредно друштво односно друго  правно лице  не могу 
уступити ни дати на коришћење кровну ознаку нити  исту отуђивати. 
 

Члан 17. 
На такси возилу се могу постављати натписи и рекламне поруке осим порука са 
политичким садржајем уколико је такси превозник регистрован за обављање дјелатности 
рекламирања. 
Натписи и рекламне поруке се не могу постављати на крову и стакленим површинама. 
 
5.ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА 

Члан 18. 
 Правно лице и такси предузетник су поред законом прописаних обавеза дужни су : 
-пријавити  све измјене података које садржи такси легитимација и  идентификациона 
вјетробранска налепница; 
-све измјене у вези моторног возила и возача пријаве надлежном органу за саобраћај у 
року од петнаест дана од дана наступања измјене; 
-да једном годишње  изврше испитивање погодноси такси возила из чл.14.ове одлуке 
-да двогодишње замијене такси легитимацију односно даном истека лиценце односно 
уговора о раду ; 

Члан 19. 
Предузетник односно привредно друштво је дужно да обавијести надлежни орган за  
саобраћај о промјени података на основу којих му је издата лиценца и извод из лиценце  у 
року од осам дана од дана настале промјене 
У случају промјене података из става 1. овог члана који се односе на такси возило 
надлежни орган за саобраћај издаје нови извод из лиценце и идентификациони 
вјетробранску налепницу. 
У случају промјене  података из става 1. овог члана који се односе на садржај лиценце 
издаје се нова лиценца и такси легитимација. 
У случају сачињавања новог уговора о раду издаје се нова такси легитимација. 
Такси возач је дужан да врати лиценцу и извод из лиценце приликом преузимања нове 
лиценце  са изводом из лиценце из  става 1. ове одлуке. 
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6.ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан  20. 
Повремени прекид обваљања такси превоза  по захтјеву предузетника надлежни орган за 
саобраћај утврђује  за одређени временски период у складу са законом. 
 Такси предзетник може привремено обуставити такси превоз због: 
-поправке возила којим обавља такси превоз до 12 мјесеци; 
-притвора или издржавање казне затвора  до шест мјесеци, као и за вријеме трајања мјере 
безбједности  односно заштитне мјере забране управљања моторним возилом до шест 
мјесеци; 
-другим случајевима у складу са законом. 
Такси превозник је дужан приликом подношења пријаве  о трајном или привременом 
прекиду надлежном органу за саобраћај вратити  таблу ”ТАXИ”,  лиценцу и извод из 
лиценце, такси легитимацију и идентификациону вјетробранску налепницу, коју  скида 
надлежи орган за саобраћај . 
 

Члан 21. 
Предзетнику и правном лицу се укида лиценца  у следећим случајевима: 
1. Ако у року од 30 дана од  испујњења услова из члан 7.става 1.овог члана  не отпочне 
обављање такси превоза укинуће се издата лиценца и извод из лиценце. 
2.ако такси превозник престане испуњавати услове у складу са законом и овом одлуком 
3.ако се утврди да је лиценца издата на основу нетачних података 
4.ако је такси превозник сам престао обављати такси правоз 
Рјешење о укидању лиценце доноси надлежни орган за саобраћај. 
Против  рјешења из става1.овог члана може се изјавити жалба главном администратору. 
Такси превозник мора у року од осам дана од дана пријема рјешења о укидању лиценце 
вратити  лиценцу органу који је лиценцу издао са изводом из лиценце,такси легитимацију 
и таблу са натписом ”ТАXИ”. 
Такси превознику по престанку обављања дјелатности брише се и мјесто по Програму за 
такси возило из чл.6.став.3.ове одлуке и не може се уступити другом правном лицу или  
предузетнику. 
Орган који је лиценцу издао о укидању лиценце обавјештава комуналну полицију. 
 
7.ТАКСИ СТАЈАЛИШТА                                          

Члан 22. 
Такси стајалиште је стално, одређено и уређено мјесто на јавној саобраћајној  површини 
за организовано обављање такси превоза  и на њима није дозвољено паркирање других 
моторних возила. 
Такси стајалишта су јавна и као таква су доступна свим такси превозницима под истим 
условима. 
Такси стајалишта  се обиљежавају хоризонталном  и вертикалном сигнализацијом, у 
складу са стандардима и законом. 
Локациују ауто-такси стајалишта одређује надлежни орган  за уређење простора у складу 
са важећим детаљним урбанистичким планом. 
О обиљежавању такси стајалишта стара се Агенција за  изградњу  и развој . 
О одржавању такси стајалишта стара се Комунално предузеће. 
 

Члан 23. 
На такси стајлишту возила се паркирају  према редоследу доласка у границама 
обиљеженог паркинг мјеста. 
Такси возила се паркирају на такси стајалишту само у оквиру обиљежених паркинг  мјеста 
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Надлежни орган за саобраћај  а уз претходно прибављено мишљење надлежног органа за 
уређење простора може појединачним актом  на захтјев  привредног друштва  или другог 
правног лица  одредити посебно ауто-такси стајалиште. 
За вријеме стајања возила на такси стајалишту возач је дужан да остане поред возила или 
у возилу. 
 
8. ТАКСИ ПРЕВОЗ 
 

Члан 24. 
Такси превоз се обавља искључиво  унутар и повремено са подручја општине Беране. Није 
дозвољено примати путнике изван тог подручја. 
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу до захтијеваног одредишта са такси 
стајлишта,на телефонски позив одласком на назначену адресу и заустављањем корисника 
такси услуге на јавној саобраћајној површини осим у случајевима предвидјеним чланом 
31.ове одлуке. 
 

Члан 25. 
Такси возач је обавезан да по уласку путника у возило укључи таксиметар,осим у случају 
када преузме рачун  о фиксној цијени. 
Ауто такси превозник дужан је да на захтјев  корисника услуге ауто-такси превоза  изда 
рачун за обављање превоза који садржи датум, релацију или километражу,цијену превоза 
и који је потписан и овјерен печатом превозника. 
 

Члан 26. 
Такси возач је обавезан да такси превоз обави трасом коју путник одреди односно 
најкраћом трасом до одредишта путника. 
Ауто такси превозник дужан је током једне вожње преузети и искрцати путника или групу 
путника на једном мјесту. 

Члан 27. 
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника  у границама расположивих 
сједишта као и лични пртљаг путника . 
Такси возач је обавезан да се за вријеме обављања такси превоз према путницима опходи 
са пажњом и предусретљиво. 

Члан 28. 
Такси возач у вријеме обављања такси превоза не смије такси возило паркирати ван такси 
стајалишта,а нарочито на аутобуској станици . 
 

Члан 29. 
За вријеме обављања такси превоза возач такси возила мора код себе имати извод из  
лиценце, такси лергитимацију,идентификациону вјетробранску налепницу ,здравствено 
увјерење и полису осигурања путника од последица несрећног случаја  у јавном превозу  и 
уговор о раду. 
 

Члан 30. 
Када такси возило користи за сопствене потребе   возач је обавезан да уклони или 
прекрије ознаку “ТАXИ”. 

Члан 31. 
Такси возило се не могу превозити дјеца до шест година старости без пунољетног 
пратиоца. 
Такси возилом се не могу превозити без пристанка  такси возача лица  под дејством 
алкохола или дроге, лица обољела од заразне болести и кућни љубимци,осим паса водича 
за слијепа лица.                                                                             
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Члан 32. 
Такси возач је обавезан да за вријеме такси превоза буде уредан. 
Такси возач у току  рада не смије бити одјевен у кратке панталоне, шортс, мајцу без 
рукава и без адекватне обуће. 

Члан 33. 
Предузетници и друга правна лица са сједиштем ван територије општине Беране могу 
обављати такси превоз путника на територији општине Беране под условима прописаним 
законом и овом одлуком. 
 

Члан 34. 
Такси возач не смије преузимати путнике са аутобуског стајалишта нити вршити линијски 
превоз. 
Ауто такси превоз не може садржати поновљене елелементе линијског ни посебног 
превоза као што су готово иста релација ,приближно исто вријеме доласка и одласка ,као 
ни мјеста уласка и изласка путника. 

Члан 35. 
Путник може да одбије да уђе у такси возило наручено путем телефона,ако основано 
посумња да ауто-таски возач није психофички способан за управљање возило,односно  
ако је неуредан или је унутрашњост возила неуредна. 
 
9- НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
  

Члан 36. 
За услугу такси превоза  путник плаћа накнаду по утврђеној цијени. 
Цијена превоза образује се : 
-на основу износа који утврди таксиметар ; 
- на основу рачуна о фиксној цијени такси превоза. 
 

Члан 37. 
У случају да није у могућности да заврши започети такси превоз на територији општине, 
због околности на које није могао да утиче (радови на путу, елементарна непогода и сл.) 
такси возачу припада као накнада, износ који у моменту превоза покаже таксиметар 
умањен за цијену старта, уз обавезу обезбјеђења другог такси возила. 
Такси возачу не припада накнада уколико је дошло до квара на возилу. 
 
 

Члан 38. 
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси превоза 
послије одредишта путника који је започео коришћење овог превоза,наставак вожње се 
сматра започињање такси превоза. 
Ако више путника започне вожњу по потврди о фиксној цијени такси превоза ,дужни су 
да на истом одредишту сви заврше вожњу,а у случају да неко од путника наставља вожњу, 
наставак вожње се сматра започињањем новог такси превоза и возач такси возила је дужан 
да укључи таксиметар. 

 
Члан 39. 

Такси возач је обавезан да по извршеној услузи изда рачун на захтјев корисника услуге,у 
складу са одлуком. 
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње односно не преузме од 
путника рачун о фиксној цијени такси превоза,путник није у обавези да плати такси 
превоз. 
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10. НАДЗОР 
Члан 40. 

Надзор над примјеном ове одлуке врши надлежни орган управе за послове саобраћаја. 
Инспекцијски надзор над примјеном ове одлуке  врши комунална полиција. 
                                                                                                                   

Члан 41. 
Такси возач је дужан да комуналном полицајцу омогући несметано вршење послова  стави 
на увид сва потребна документа и да у року  који  комунални полицајац одреди достави 
потребне податке и поступи по налогу  комуналног полицајца. 
Комунални полицајац поред осталих законом утврђених овлашћења може такси возачу 
привремено одузети такси легитимацију и лиценцу до отклањања утврђене  
неправилности  које су у супротности са одредбама ове одлуке. 
Такси возач у случају из ставе 2.овог члана ,не може обављати такси превоз. 
 

Члан 42. 
Комунална полиција ће искључити из саобраћаја возило којим се  обавља такси превоз у 
року од 48 часова: 
-ако нелегално врши ауто-такси превоз; 
-ако је таски возач са сједиштем ван територије општине Беране ,а обавља такси превоз 
путника на територији општине Беране супротно  условима прописаним законом и овом 
одлуком. 
-ако преузуима путнике са аутобуског стајалишта или вршити линијски превоз. 
О привременом одузимању такси легитимације и документације  приликом  искључивања 
возила из  саобраћаја комунални полицајац  издаће потврду такси возачу и  покренути 
прекршајни поступак у складу са законом. 
 

Члан 43. 
Комунални полицајац ће након утврђивања  неправилности,које су супротне овој одлуци  
поступати сагласно обавезама и овлашћењима, предузимати управне  радње  и мјере и   
изрицати мандатну казну  у складу са  Законом о инспекцијском надзору. 
 
11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 44. 
За све што није прописано овом одлуком сходно ће се примјењивати одредбе Закона о 
превозу у друмском саобраћају и Закона о безбједности саобраћаја на путевима. 
 

Члан 45. 
Такси превозници дужни су да своје пословање ускладе са одредбама ове одлуке у року од 
шест мјесеци од  дана  њеног ступања на снагу. 

 
Члан 46. 

Поступак по захтјеву за издавање лиценце и извода  лиценце за такси превоз  по коме није 
донесено првостепено рјешење до дана ступања на снагу ове одлуке наставиће се по 
одредбама претходне  одлуке. 

Члан 47. 
Предсједник општине Беране ће донијети рјешење из чл.6.ст.3.ове одлуке  у року од 90 
дана  од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан.48. 
Предсједник општине Беране ће формирати Комисију из чл.9 ст.2 у року 90 од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 49. 

Даном ступања на снагу  ове одлуке  престаје да важи Одлука о ауто-такси 
превозу(“Сл.лист ЦГ-општински пропикси” ,бр.34/06,  22/07). 
 

Члан 50. 
Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Црне 
Горе -општински прописи”. 
 
 

Скупштина општине Беране 
                   
                                                                                                                                     
Број: 02-030-366  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                         
             
Беране, 11. 07. 2014. год     Горан Киковић               
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О б р а з л о ж е њ е 
 

ПРАВНИ  ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 63. став 5.Закона о превозу у друмском 
саобраћају којим је прописано да локална самоуправа прописује ближе услове, начин обављања  и 
организацију такси превоза, као јавног превоза на територији општине, и  у члану. 13. став 3 
Закона о комуналним дјелатностима (“Сл.лист РЦГ“,бр.12/95), којим је прописано да о 
начину организовања комуналних дјелатности, у смислу члана 2 став 1  тачка  4 Закона о 
комуналним дјелатностима , одлучује  надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
 

РАЗЛОЗИ  ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 

Скупштина општине Беране је сагласно овлашћењима из Закона о превозу у друмском саобраћају 
(“Сл.лист РЦГ”бр.45/05” и “Сл.лист РЦГ .бр.45/10),”Сл.лист ЦГ”,бр.75/10,  38/12,  /13 )и чл.33.и 
37. Статута Општине Беране (“Сл.лист РЦГ-општински прописи”,бр. 21/04,34/06  и “Сл лист ЦГ-
општнски прописи “,бр.6/11)  донијеле  Одлуку о ауто-такси превозу 2006.године, а измјене и 
допуне Одлуке наредне 2007.године. 
Изради нове Одлуке приступило се из потребе да се усагласе промјене које су се десиле од 
доношења постојеће одлуке.  
Такође, новом Одлуком се настоји спријечити рад нерегистрованих превозника, да се услуге такси 
превоза подигну на виши ниво, да се спријечи рад превозника који нијесу у могућности да испуне 
одређене услове и да се ограничи нелојална конкуренција. 
Предлог ове одлуке заснива се на  анализи  оптималне оргнизације превоза у општини Беране и 
саобраћајно-техничких услова  ,организације и вршења ауто-такси превоза потебних да би систем 
оптимално функционисао са становишта потреба града-да има поуздан транспортни систем;са 
становишта давалаца услуга-да могу рентабилно пословати уз одређен ниво такис услуге и са 
становништа корисника услуга-да  за релатнивно  нижу цијену добије што већи ниво услуге. 
Предметном одлуком је утврђено постојеће стање и предложени су: услови, начин и организација 
вршења ауто-такси превоза. Предложена су  такође рјешења за  увођење  више реда у 
организационом и оперативном дијелу система такси превоза зарад повећања квалитета такси 
услуга уз позитивно пословање такси превозника. 
Предлогом ове одлуке обухваћени су:услови  за вршење  ауто-такси превоза  за такси 
возаче,предузетнике односно друга правна лица, просторни размјештај такси  стајалишта,тарифни 
систем наћин  искоришћења  возила и возача и начин пружања услуга.захтјеви коринсика и 
потенцијалних корисника система такси транспорта,те примјену европских стандарда: ЕЦЕ 
правилника ЕЕЦ смјерница за ауто-такси возила. 
ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПРАВНИХ  ИНСТИТУТА 

Предложеном  Одлуком  о ауто-такси превозу у поглављу 1.,,основне одредбе” дефинисано је шта 
се утврдјује у области ауто-такси превоза.Новина је да се уводи једногодишње  планирање потреба 
за ауто-такси превозом,на основу којег предсједник Општине утврђује број такси возила , излед 
такси ознаке  и сл. 

 Поглављем 2.“ услови  за обављање ауто-такси превоза”  су прописни услови који морају 
испуњавати предузетници,запослени ауто-такси возачи,привредна друштва односно дрига правна 
лица ,као и услови за издавање лиценци и извода из лиценци. Такође је чл.9.прописано да такси 
возач мора положити исит пред Комисијом за полагање испита из области познавања општине 
Беране,коју формира предсједник Општине. 
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У поглављу 3.”такси легитимација“ је прописано шта садржи такси легитимација,начин 
издавања и употреба. 
Поглављем 4.,,такси возило и ознаке“  су прописни услови које мора испуњавати такси возило за 
бављање такси превоза,као и ознаке  на возилу:идентификациона вјетробранска налепница и такси 
ознака. 
Поглављем 5,,промјена података“  су утврђене обавезе које има  предузетник ,привредно 
друштво односно друго правно лице и такси возач приликом промјене возила,било којег податка  
на издатој лиценци,такси легитимацији и идентификационој вјетробранској нелепници и сл. 

Поглављем 6,,престанак обављања дјелатности“ прописна је  начин утврђивања привременог 
прекида,трајне одјаве и укидања лиценце. 
У поглављу 7.,,такси стјалишта“  прописан је начин одређивања,коришћења уређења и 
одржавања ауто-такси стајалишта. 
Поглављем 8. „такси превоз“ је дефинасано понашање такси  возача, начин пријема путника и 
обављање такси услуге. 
У поглављу 9. „наканда за  обављење такси превоза“  је прописана цијена,начин наплате  и 
правила која мора поштовати такси возач по завршеној такси услузи. 

У поглављу 10. „надзор“ прописано је да управни надзор врши орган управе за  послове 
саобраћаја,а инспекцијски надзор врши комунална полиција као и њихова права и обавезе,у скаду 
са законом и овом одлуком, 

Поглављем 11.”пелазне и завршне одредбе“ прописане су обавезе такси возача да ускладе своје 
пословање у року од шест мјесеци са овом одлуком.Такође је прописано да предсједник општне 
има обавезу да у року од 90 дана од дана сутпања на снагу ове одлуке формира Комисију за 
полагање испита из области познавања општине Беране и донесе  рјешење на основу Програма о 
планирању потреба за превозом. 

Сходно томе предлажемо да Скупштина општине Беране донесе-усвоји Одлуку о ауто-такси 
превозу  у тексту, како је дат у материјалу. 
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