
 

Na osnovu člana 58.  Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", br.  42/03, 28/04, 
75/05, 13/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 03/10 i 38/12), i člana 40. tačka 51. Statuta Opštine 
Budva", ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici 
održanoj 11., 12., 13. juna, 12. jula i 08. avgusta 2013. godine, donijela je 
 
 
 
                                                                   ODLUKU 
                                    o potvrđivanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
                                   organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza 
                                                   na teritoriji Opštine Budva 
 
                                                            

         Član 1 
 
Potvrđuje se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi 
prevoza na teritoriji Opštine Budva, koju je donio Predsjednik Opštine Budva, broj 001-1372/1 od 
29. 04. 2013. godine. 
 
                                                                     Član 2 
 
Odluka Predsjednika Opštine o izmjeni i dopuni odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto-
taksi prevoza na teritoriji Opštine Budva, broj 001-1372/1 od 29. 04. 2013. godine, sastavni je dio 
ove odluke. 
 
                                                                      Član 3 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - 
Opštinski propisi". 
 
 
Broj: 0101-439/1 
Budva, 08. avgust 2013. godine                                      
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 
PREDSJEDNIK, 
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Na osnovu člana 58 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", broj 42/03, 28/04, 
75/05, 13/06 i "Službeni list Crne Gore", br.  88/09, 03/10, 73/10 i 38/12) i člana 67 tačka 23 
Statuta Opštine Budva ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", broj 19/10), Predsjednik 
Opštine Budva, donio je 
 
 
                                                               ODLUKU 
                           o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja 
                                      auto-taksi  prevoza na terotoriji Opštine Budva 
 
 
                                                                  Član 1 
U Odluci o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza ("Službeni list Crne Gore - 
Opštinski propisi", broj 10/2013), briše se član 12 i član 13. 
 

 
                                                                   Član 2 
U članu 14 briše se stav 1. 
 
                                                                    Član 3 
U članu 15 stavu 2 redu 3  iza riječi a prevoznik dodaju se riječi: "koji je registrovana za 
obavljanje auto taksi prevoza kao privredno društvo," 
U stavu 2 poslije alineje 4 dodaju se riječi: "i ukupnom broj privredno društvo je dužno da 
izlicitira onoliki broj parking mjesta koji je jednak polovini izvoda iz licenci koje posjeduje." 
Poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi: "Prevoznik koji je registrovan za obavljanje auto taksi 
prevoza kao preduzetnik dužan je da izlicitira jedno parking mjesto na 12 sati, na jednom taksi 
stajalištu." 
 
                                                                     Član 4 
U članu 16 redu 4 iza riječi označen broj brišu se riječi:"i oznaka taksi stajališta (boja vinjete)" a 
dodaju riječi:"taksi stajališta, podaci o zakupcu taksi stajališta" 
 
                                                                      Član 5 
Ova odlika stupa na snagu danom njenog donošenja. 
 

 
 

Broj:001-1372/1 
Budva, 29. 04. 2013. godine 
                                                                                                             PREDSJEDNIK, 
                                                                                                            Lazar Rađenović, s.r. 


