СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО

БРОЈ 4 ГОДИНА XV

ПАНЧЕВО, 19. МАРТ 2008. ГОДИНЕ.

29
На основу члана 11. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Панчево
(“Сл. лист општине Панчево” бр. 8/2001, 15/2003
и 11/2007), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТАМЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИГРАДА ПАНЧЕВА
1. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница на територији града Панчева за
11. мај 2008. године.
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу
да теку од 20. марта 2008. године.
3. Изборе за чланове савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора
сагласно Одлуци о месним заједницама на
територији општине Панчево.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном листу
општине Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-04-013-2/2008
ПАНЧЕВО, 19. март 2008. године
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.

На основу члана 13. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Панчево
(“Службени лист општине Панчево” број: 8/2001,
15/2003 и 11/2007), доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
I
У Комисију за спровођење избора савета
месних заједница
на територији општине

Аконтација претплате 13.546,20
Цена овог примерка
324,00

Панчево (у даљем тексту: Комисија) именују се:
Милош Пантовић,
председник, «МЗ
Банатски Брестовац»
Владимир Стоицов, заменик председника, МЗ
«Качарево»
Слађана Радојковић, члан, МЗ «Горњи Град»
Добринка Драгојловић,
заменик члана МЗ
«Горњи Град»
Зорица Срећковић,
члан, МЗ «Центар»
Јелена Ковачић,
заменик члана, МЗ
«Центар»
Драган Максимовић,
члан МЗ «Тесла»
Радован Алексић,
заменик члана, МЗ
«Тесла»
Наташа Буцу,
члан, МЗ «Стрелиште»
Јасмина Којић,
заменик члана, МЗ
«Стрелиште»
Андријана Јовковић, члан, МЗ «Стари Тамиш»
Јелена Церовић,
заменик члана, МЗ
«Стари Тамиш»
Светлана Дракулић-Стефановић,
члан,
МЗ «Младост»
Миклош Керекеш,
заменик члана, МЗ
«Младост»
Ева Балог,
члан, МЗ «Војловица»
Ратко Буквић, заменик члана, МЗ «Војловица»
Марина Вукосављевић,
члан, МЗ
«Банатско Ново Село»
Снежана Баба,
заменик члана, МЗ
«Банатско Ново Село»
Олгица Илић,
члан, МЗ «Мита Вукосављев»
Јован Лазаров,
заменик члана, МЗ
«Мита Вукосављев»
Предраг Станковић, члан, МЗ «Старчево»
Јован Шкулић, заменик члана, МЗ «Старчево»
Сава Мијатовић,
члан, МЗ «Омољица»
Мелита Пејић, заменик члана, МЗ «Омољица»
Данијела Ембели,
члан, МЗ «Иваново»
Виолета Чеке,
заменик члана, МЗ «Иваново»
Зоран Милутинов,
члан, МЗ «Банатски
Брестовац»
Виолета Савић, заменик члана, МЗ «Качарево»
Милка Васовић Ранковић, члан, МЗ «Јабука»
Милорад Ђуровић,
заменик члана, МЗ
«Јабука»
Ивана Младеновић,
члан, МЗ «Глогоњ»
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Ђурђица Апостоловић,

заменик члана,
МЗ «Глогоњ»

II
Комисија се именује на мандатни период
од четири године и обављаће своје функције у
складу са законом.

III
Стручне, административне и техничке
послове за потребе Комисије обављаће Општинска управа.
Седиште Комисије је у Панчеву, у згради
Скупштине општине, Трг краља Петра I број 2-4.
Изборна комисија ће у изборном
поступку користити печат Скупштине
општине Панчево број I.
IV
Доношењем овог решења престаје мандат
Комисије именоване Решењем број I-03-0134/2004 од 2. августа 2004. године.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНА ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-04-013-3/2008 ПАНЧЕВО,
19. март 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.
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На основу члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.
62/06) и члана 25. Статута општине Панчево (“Сл.
лист општине Панчево” број 6/02, 11/05 и 19/06),
Скупштина општине Панчево је на седници
одржаној 19. марта 2008.године донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
У Тарифи локалних комуналних такси, која
је саставни део Одлуке о локалним комуналним
таксама (“Службени лист општине Панчево” бр.
2/94, 3/96, 5/96-исправка, 2/98, 7/99, 5/05,19/05,
21/05, 5/06, 30/06 и 19/07), тарифни број 3. мења
се и гласи:
I
1. 3а истицање фирме на пословном простору
такса се утврђује годишње и то:
- У насељеном месту Панчево 81.514,00
динара
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- У осталим насељеним местима општине
Панчево
41.234,00 динара
2. Под фирмом, у смислу ове одлуке,
подразумева се сваки истакнути назив или име
на простору или возилу које упућује на то да
правно или физичко лице обавља делатност на
том простору (возилу).
3. Обвезници таксе из овог тарифног
броја су правна и физичка лица, укључујући и
адвокате.
4. Таксу на фирму у пуном износу
плаћају правна лица чија је регистрована
претежна делатност:
-електропривреда,
- ПТТ саобраћај,
- цевоводни транспорт и дистрибуција гаса,
- прерада и промет нафте и деривата нафте,
- производња петрохемијских производа и
вештачких ђубрива,
- банкарско пословање,
- осигурање (живота и имовине и остало оси
гурање),
- промет фармацеутских производа и пре
парата (веледрогерије),
- игре на срећу и кладионице,
- приватне здравствене установе,
- трговина у пословном простору од преко
500 м2,
- образовне установе које се не финансирају
претежно из буџета.
5. Такса на фирму умањује се у односу на
пун износ наведен у тачки 1:
1.) Осталим правним лицима, која су
према закону којим се уређује рачуноводство,
разврстана у
- Велика правна лица за 20%
- Средња правна лица за 40%
- Мала правна лица за 85%
2.) Предузетницима чија је регистрована
претежна делатност:
- Мењачки послови,
- Лекарске ординације,
- Апотеке,
- Ванлинијски превоз путника,
- Угоститељство
- Производња хлеба и пецива
- Прерада меса и производња прерађевина од
меса
Такса на фирму се умањује за 80%
3.) Осталим предузетницима чија је
регистрована претежна делатност:
- Трговина,
- Превоз робе,
- Услужно занатство,
- Туризам,
- Услуге у промету робе,
- Остале делатности које нису наведене у
подтачкама 2.,3.,4. и 5. ове тачке
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Такса на фирму се умањује се за 92%
4.) Предузетницима чија је регистрована
претежна делатност ауто-такси превоз и продаја
робе на тезгама
Такса на фирму се умањује за 95%
5.) Предузетницима чија је регистрована
претежна делатност производно занатство, стари,
уметнички занати, народна радиност
Такса на фирму се умањује за 98%
6.) Пословне јединице правних лица и
предузетника чије је пословно седиште на
територији општине за сваку пословну јединицу
плаћају 30% од обавезе дефинисане у тачкама од
1. од 5.
7.) Организационе јединице правних
лица и предузетника који немају пословно
седиште на територији општине Панчево за
прву организациону јединицу плаћају таксу у
пуном износу, а за сваку следећу организациону
јединицу такса се умањује за 70%.
II
За истицање реклама плаћа се такса за сваки
цео, или започети квадратни метар рекламне
површине, годишње, и то:
- у насељеном месту Панчево 3.600,00 динара
- у осталим насељеним местима општине
Панчево 1.800,00 динара
III
За коришћење витрина за излагање робе ван
пословних просторија плаћа се такса за сваки
цео, или започети квадратни метар изложбене
површине витрине, годишње, и то:
- у насељеном месту Панчево
960,00 дин.
- у осталим насељеним местима општине
Панчево 480,00 динара
IV
За сваки рекламни пано плаћа се такса која
се утврђује сразмерно времену коришћења,
месечно, и износи:
- за насељено место Панчево 1.800,00 дин.
- за остала насељена места општине Панчево 900,00 динара
НАПОМЕНА:
1. Не плаћа се такса на фирму за истицање
назива државних органа и организација, органа
и организација територијалне аутономије,
јединица локалне самоуправе, јавних служби и
установа које оснива држава, односно јединица
локалне самоуправе или аутономне покрајине,
спортских организација, удружења и невладиних
организација.
2. Висина таксе се утврђује годишње, наплата
се врши у складу са законом којим се регулише
наплата јавних прихода.
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З. Новооснована правна лица и предузетници
за календарску годину у којој су основани,
ослобађају се плаћања таксе по овом тарифном
броју.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-17/2008
Панчево, 19. март. 2008.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.
32
На основу члана 36. и 54. Закона о
планирању и изградњи (Службени гласник РС
бр. 47/03 и 34/06) и члана 25. Статута општине
Панчево(„Службени лист општине Панчево” бр.
6/02, 11/05 и 19/06), Скупштина општине
Панчево,
на седници одржаној 19. марта
2008.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
ПАНЧЕВА
Члан 1.
Овом одлуком доноси се Генерални план
Панчева, израђен од стране ЈП”Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” Панчево, под бр.
05-6005/04-(840).
Члан 2.
Саставни део ове одлуке су текстуални и
графички прилози Генералног плана Панчева и
то:
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:
А. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВА ПАНЧЕВА,
АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
Б. ПОЛАЗНА ОСНОВА РАЗВОЈА, ПЛАНСКИ
ОСНОВ, ЦИЉЕВИ,МЕТОД,КОНЦЕПЦИЈА
В. ГРАНИЦЕ ПЛАНА, ПРОСГОРНИХ ЦЕЛИНА
И ЗОНА
Г. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА
Д. САОБРАЂАЈ И ИНФРАСГРУКТУРА
Е. ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ
И УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
Л. СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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Љ.ТРОШКОВИ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИ
ЈЕ
М.ПРАВИЛА ЗА ГРАЂЕЊЕ, ОБНОВУ УРБАНОГ
ТКИВА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА
Н.УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА
ОДБРАНУ И ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА У РАТУ И
МИРУ
Њ.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
КАТАСТАРСКЕ И ТОПОГРАФСКЕ ПОДЛОГЕ:
ОДК (Основна државна карта Панчево)
ТК (техничка карта - скен)
АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА:
Главни правци и приступи граду
Карта граница
Постојеће стање - Шема просторне поделе грађевинског подручја Панчева на грађевинске блокове и подблокове
Постојеће коришћење земљишта 2007(намена
површина)
Постојеће стање - јавно грађевинско земљиште
Трајна добра Панчева (споменичка валоризација
и археолошки локалитети)
Еколошка карта (утицаји на животну средину и
мониторинг квалитета средине)
Постојеће стање - Саобраћај
Посгојеће стање - Водоснабдевање
Постојеће стање - Каналисање отпадних вода
Постојеће стање - Каналисање атмосферских
вода
Постојеће
стање
гасификација
и
топлификација
Постојеће стање - Електроенергетика
Постојеће сгање - Телекомуникације
Постојеће зелене површине
КОНЦЕПТ ПЛАНА:
Ограничења урбаног развоја 2007
План основне намене простора 2027
Планирани грађевински реон са поделом на јавно
и остало грађевинско земљиште
План поделе на просторне зоне и урбанистичке
целине
Просторне зоне за које ће се радити урбанистички
планови
Зоне претежне максималне спратности
КОНЦЕПТ ПЛАНА ИНФРАСТРУКТУРНИХ
СИСТЕМА:
Концепт саобраћајног решења
Планирано стање - Водоснабдевање
Планирано стање - Каналисање отпадних вода
Планирано стање - Каналисање атмосферских
вода
Планирани систем снабдевања природним гасом
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Планирани систем снабдевања топлотном енергијом
Планирано стање - Електроенергетика
Планирано стање - Телекомуникације
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Генералног плана Панчева,
израђен од стране Института „Кирило Савић”
а.д. Београд, бр.2104 од 29.03.2007.г., и Извештај
о учешћу заинтересованих органа и организација
и јавности за Извештај о стратешкој процени
утицаја Генералног план Панчева на животну
средину, Секретаријата за комуналне, стамбене,
грађевинске послове и урбанизам од 11.03.2008.
Г., саставни су део документационе основе
Генералног плана Панчева.
Члан 3.
Генерални план Панчева се пре објављивања упућује на сагласност министарству
надлежном за послове урбанизма-Министарство
за инфраструктуру.
Члан 4.
Текстуални део Генералног плана Панчева ће
се, по добијању сагласности од стране надлежног
министарсгва за урбанизам-Министарства за
инфраструктуру, објавити у Службеном листу
општине Панчево.
Члан 5.
Генерални план Панчева ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу општине Панчево.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења и објављује се у Службеном
листу општине Панчево.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
Број: I-01-06-17/2008
Панчево, 19. март 2008.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.
33
На основу члана 25. Статута општине
Панчево („Сл.лист општине Панчево број 6/02,
11/05 и 19/06), Скупштина општине Панчево, на
седници одржаној дана 19. марта 2008. године
донела је
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ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ У НАСЉУ «ТОПОЛА» У
ПАНЧЕВУ ОД КАПИТАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА
ОПШТИНУ ПАНЧЕВО

О УТВРЋИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА
ОБРАЧУН ПЛАТА ЗА ЗАПОСЛЕНА И
ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО,
ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У ОПШТИНСКОМ
ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ У
ПАНЧЕВУ И ИЗАБРАНА, ИМЕНОВАНА
И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОПШТИНИ
ПАНЧЕВО
I
Овом одлуком се утврђује основица за
обрачун плата запослених и постављених лица у
Општинској управи општине Панчево, запослених
лица у Општинском јавном правобранилаштву у
Панчеву и изабраних, именованих и постављених
лица у општини Панчево, почев од априла 2008.
године.
Основице за обрачун плата утврђене
Одлуком Скупштине општине Панчево, бр. I01-06-70/2007 од 10.12.2007. године,увећавају
се почев од месеца априла за 2% и од септембра
2008. године за 4% и утврђују се:
1. Основице за обрачун и исплату плата
запослених у Општинској управи општине
Панчево и запослених у Општинском јавном
правобранилаштву у Панчеву:
- почев од априла месеца 2008. године, у
износу од нето 2.608,54 динара са припадајућим
порезима и доприносима за обавезно социјално
осигурање;
- почев од септембра месеца 2008. године, у
износу од нето 2.712,88 динара са припадајућим
порезима и доприносима за обавезно социјално
осигурање.
Уколико се коефицијенти за обрачун
и исплату плата запослених предвиђени
Протоколом повећају за 6,6%, за исти проценат
умањиће се напред наведене основице и неће
доћи до промене нето плате по том основу.
На плате обрачунате путем коефицијената
и напред наведених основица, примењује се
максимални износ стимулације предвиђен чланом
10. Правилника о платама, накнадама и другим
примањима постављених и запослених лица у
Општинској управи општине Панчево и у Служби
за буџетску инспекцију и ревизију општине
Панчево и лица која поставља Општинско веће
и чланом 8. Правилника о платама, накнадама и
другим примањима запослених у Општинском
јавном правобранилаштву у Панчеву.
Аконтација плата обрачунава се и исплаћује
у висини од 60%.
2. Основице за обрачун и исплату плата
постављених лица у Општинској управи општине
Панчево:

Скупштина општине Панчево одређује да је
инвестиција - изградња фекалне канализационе
мреже у насељу «Топола» у Панчеву у укупној
дужини од око 5км, од капиталног значаја за
општину Панчево.
Процењена вредност предметне инвестиције
износи 60.000.000,00 динара. Реализација радова
вршиће се по етапама у току 2008.године, 2009. и
2010. године и то:
- у 2008.години - обезбеђена су средства
у укупном износу од 23.500.000,00 динара
(износ од 22.500.000,00 динара по редукованом
Програму изградње водовода и канализација ЈКП
«Водовод и канализација» Панчево - позиција
II. 1.2. и износ од 1.000.000,00 динара по основу
Уговора о суфинансирању пројекта потписаног
између ЈКП «Водовод и канализација» Панчево
и АП Војводине - Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство),
- Скупштина општине Панчево преузима
обавезу да одлукама о буџету општине Панчево
за период финансирања инвестиционог објекта
обезбеди преостала потребна средства путем
Програма изградње водовода и канализација
ЈКП «Водовод и канализација» Панчево за 2009.
и 2010.годину,.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево» .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО БРОЈ:
Број: I-01-06-17/2008
Панчево, 19. марта 2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.
34
На основу члана 25. Статута општине
Панчево («Сл. лист општине Панчево» бр. 6/02,
11/05 и 19/06), Скупштина општине Панчево, на
седници одржаној 19. марта 2008. године, донела
је
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- почев од априла
месеца 2008. године, у
износу од нето 2.183,35 динара са припадајућим
порезима и доприносима за обавезно социјално
осигурање;
- почев од септембра месеца 2008. године, у
износу од нето 2.270,69 динара са припадајућим
порезима и доприносима за обавезно социјално
осигурање.
На плате обрачунате путем коефицијената
и напред наведених основица, примењује се
макспмални износ стимулације предвиђен чланом
10. Правилника о платама, накнадама и другим
примањима постављених и запослених лица у
Општинској управи општине Панчево и у Служби
за буџетску инспекцију и ревизију општине
Панчево и лица која поставља Општинско веће.
Аконтација плата обрачунава се и исплаћује
у висини од 60%.
3. Основице за обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и постављених лица у
општини Панчево:
- почев од априла
месеца 2008. године, у
износу од нето 10.845,81 динара са припадајућим
порезима и доприносима за обавезно социјално
осигурање;
- почев од септембра месеца 2008. године, у
износу од нето 11.279,65 динара са припадајућим
порезима и доприносима за обавезно социјално
осигурање.
Аконтација плата обрачунава се и исплаћује
у висини од 60%.
II
Скупштина општине Панчево налаже да се не
врши повраћај више обрачунатих и исплаћених
плата по записнику бр. 401-00-1377/2007-09 од
7.11.2007.године о извршеном инспекцијском
налазу - материјално-финансијског пословања,
наменског и законитог коришћења средстава
опшгтине Панчево за период 1.1.2006.године 30.9.2007.године.
Поступајући по наведеним мерама довеле би
се у неравноправан положај локалне самоуправе
код којих је била буџетска инспекција, а опште
је познато да далеко највећи број општина није
примењивао важеће основице и коефицијенте.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења и има се објавити у «Службеном
листу општане Панчево»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-17/2008
Панчево, 19. март 2008. године
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.

19. март 2008. године

35
На основу чланова 13. и 14. Закона о локалним
изборима (“Службени гласник РС” бр. 129/07) и
члана 25. Статута општине Панчево (“Службени
лист општине Панчево” бр. 6/02, 11/05 и 19/06)
Скупштина општине Панчево, на седници
одржаној 19. марта 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У
СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
У Изборну комисију за спровођење избора за
одборнике у Скупштини града Панчева (у даљем
тексту: Изборна комисија), именују се:
за председника, Биљана Дангубић, дипло
мирани правник, Општински судија за прекршаје
- Демократска странка
за заменика председника, Милорад Милићевић, дипломирани правник, адвокат -Нова Србија
1. Слободан Кундаковић, дипломирани правник, за члана - Демократска странка
Весна Параушић, дипломирани правник, за
заменика члана - Демократска странка
2. Данијела Ракетић, дипломирани правник,
за члана - Демократска странка
Лидија Кочевски, организатор културних активности, за заменика члана - Демократска странка
3. Божидар Анкић, дипломирани правник,
адвокат, за члана - Демократска странка Србије
Милица Мандић, апсолвент на Правном
факултету, за заменика члана - Демократска
странка Србије
4. Владимир Костић, правник, за члана Демократска странка Србије
Жељко Павловић, дипломирани правник, за
заменика члана - Демократска странка Србије
5. Братислав Давидовић, машински техничар,
за члана, Нова Србија
Дарко Тодоровић, правник, за заменика члана
- Демократска странка
6. Марина Перовић, апсолвент Учитељског
факултета, за члана - «Као једна кућа»
Коријолан Бокшан, машински инжењер, за
заменика члана - Српски покрет обнове
7. Ђорђе Добрић, дипломирани правник, за
члана - Српска радикална странка
Мирковић Бојана, студент, за заменика члана
- Српска радикална странка
8. Гојко Лазић, дипломирани инжењер пензионер, за члана - Српска радикална странка
Милка Марковић, дипломирани туризмолог, за заменика члана - Српска радикална
странка
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9. Анђа Ђоровић, просветни радник, за члана
- Српска радикална странка
Зоран Ранисављев, дипл. војни академац пензионер, за заменика члана - Српска радикална
странка
10. Мишо Мирјанић, правник, за члана Покрет снага Србије
Славко Малиџан, машински инжењер, за
заменика члана - Покрет снага Србије
11. Анђелија Милошевић, дипломирани правник, за члана - нестраначка личност
Веселинка Маринковић, економски техничар,
за заменика члана - Банатска странка
за секретара Гордана Николић, секретар
Скупштине, на сталном раду у Скупштини
општине Панчево
за заменика секретара Јелена Павловић,
дипломирани правник, запослена у Секретаријату
за финансије - Одељење за јавне набавке
Општинске управе општине Панчево
II
Стручне и административно - техничке послове за потребе Изборне комисије обављаће
Општинска управа - Секретаријат за општу
управу, скупштинске послове и послове
председника Општине.
Седиште Изборне комисије је у Панчеву у
згради Скупштине општине, Трг краља Петра I
бр. 2-4.
Изборна комисија ће у изборном поступку
користити печат Скупштине општине Панчево
број II.
III
Ставља се ван снаге Решење Скупштине
општине Панчево о именовању Општинске
изборне комисије Панчево број I-01-06-70/2007
од 10. децембра 2007. године.
IV
Ово решење објавиће се у “Службеном листу
општине Панчево”.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба
надлежном Окружном суду у Панчеву у року од
24 часа од доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-17/2008
Панчево, 19. март 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.
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36
На основу члана 56. Пословника о раду
Скупштине општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 13/2006-пречишћен
текст и 25/2006), Нормативно-правна комисија
Скупштине општине Панчево, на седници
одржаној 17. марта 2008.године, утврдила је
пречишћен текст Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Панчево.
Пречишћен текст Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Панчево обухвата: Одлуку о
финансијској подршци породици са децом на
територији општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 29/2006) и Одлуку о
изменама и допунама Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Панчево («Службени лист општине
Панчево» број 18/2007), у којима је утврђен дан
њиховог ступања на снагу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
НОРМАТИВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
БРОЈ: I-01-06-1/2008-28
Панчево, 17. март 2008. год.
						
ПРЕДСЕДНИК
Божидар Копривица, с.р.
ОДЛУКА
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
(пречишћен текст)
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права на
финансијску подршку породици са децом на
територији општине Панчево (у даљем тексту:
Општина), услови и начин њиховог остваривања,
начин обезбеђивања средстава и друга питања од
значаја за остваривање ових права.
Члан 2.
Породицу, у смислу ове одлуке, чине:
родитељи, односно старатељи, хранитељи,
усвојитељи и деца, као и сродници у правој
линији, а у побочној до другог степена сродства,
под условом да живе у заједничком домаћинству.
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II ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 3.
Права на финансијску подршку породици са
децом, у смислу ове одлуке, јесу:
1. право на једнократну новчану помоћ
мајкама за прворођено дете,
2. право на пакет за новорођенче,
3. право на регресирање трошкова боравка
деце у установама које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији
општине Панчево (у даљем тексту: вртић),
4. право на регресирање трошкова боравка
ученика у установама које обављају делатност
основношколског образовања и васпитања на
територији општине Панчево (у даљем тексту:
основна школа),
5. право на регресирање трошкова превоза
и боравка деце ометене у развоју, предшколског
узраста у установама које обављају делатност
предшколског васпитања и образовања, односно
основношколског образовања и васпитања на
територији других општина (у даљем тексту:
установа са територије друге општине),
6. право на регресирање трошкова боравка
деце у одмаралишту на Дивчибарама,
7. друга права на финансијску подршку породици са децом.
1. Право на једнократну новчану помоћ
мајкама за прворођено дете
Члан 4.
Право на једнократну новчану помоћ
остварује мајка за прворођено дете под условом
да има пребивалиште, односно боравиште на
територији Општине.
Члан 5.
Када се приликом првог порођаја роди
двоје или више деце, мајка остварује право на
једнократну новчану помоћ за свако дете.
Члан 6.
У случају да мајка није жива, да је напустила
дете, или да је из објективних разлога спречена
да непосредно брине о детету, право уместо мајке
може остварити отац детета, уколико испуњава
услове из члана 4. ове одлуке.
Члан 7.
Право на једнократну новчану помоћ
остварује се на основу захтева мајке и следећих
доказа:
1. фотокопије извода из матичне књиге ро-
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ђених за прворођено дете,
2. фотокопије личне карте, односно избегличке легитимације или легитимације
расељеног лица.
Члан 8.
Када отац детета, у складу са овом одлуком,
остварује право на једнократну новчану помоћ,
уз захтев за признавање права, поред доказа из
члана 7. ове одлуке за мајку детета, подноси исте
доказе за себе и један од следећих доказа:
1. фотокопију извода из матичне књиге
умрлих за мајку,
2. уверење органа старатељства о чињеници
да је мајка напустила дете,
3. одлуку надлежног суда да је мајка лишена
родитељског права,
4. извештај комисије надлежног здравственог
органа о тежој болести мајке или решење којим
је мајка лишена пословне способности,
5. потврду надлежне установе о почетку и
трајању издржавања казне затвора за мајку.
Члан 9.
Номинални износ права на једнократну
новчану помоћ утврђује председник општине
посебним актом.
Захтев за остваривање права на једнократну
новчану помоћ подноси се најкасније до навршене
прве године живота детета.
2. Право на пакет за новорођенче
Члан 10.
Право на пакет за новорођенче остварује
родитељ под условом да има пребивалиште,
односно боравиште на територији Општине, без
обзира на редослед рођења детета.
Члан 11.
Право на пакет за новорођенче остварује се
на основу поднетог захтева и следећих доказа:
1. фотокопије извода из матичне књиге
рођених за дете и
2. фотокопије личне карте, односно избегличке легитимације или легитимације расељеног
лица.
Захтев за остваривање права на пакет за
новорођенче подноси се најкасније до навршене
прве године живота детета.
Члан 12.
Номинални износ вредности пакета за
новорођенче утврђује председник Општине
посебним актом.
Актом из става 1. овог члана утврђује се
надлежна апотека у којој се преузима пакет за
новорођенче, као и друга питања од значаја за
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остваривање овог права.
3. Право на регресирање трошкова боравка
деце у вртићу
Члан 13.
Право на регресирање трошкова боравка
деце у вртићу остварују деца уписана у установе
које се налазе у мрежи вртића.
Члан 14.
Право на потпуно регресирање трошкова
боравка деце у вртићу (бесплатан боравак)
остварује :
- корисник права на материјално обезбеђење,
- корисник са дететом без родитељског старања (старатељ или хранитељ) који за њега није
остварио право на дечији додатак,
- корисник са дететом ометеним у развоју
који за њега није остварио право на дечији
додатак и за које није организована посебна
васпитна група,
- корисник услуга за треће и свако наредно
дете у породици.
Члан 15.
Право на делимично регресирање трошкова
боравка деце у вртићу остварује:
- корисник права на дечији додатак са једним
дететом у вртићу,
- корисник права на дечији додатак са двоје
деце у вртићу,
- корисник са двоје деце у вртићу, који не
остварује право на дечији додатак.
Корисник права на дечији додатак са једним
дететом у вртићу има право на регресирање
трошкова боравка у висини од 30% од цене
услуга.
Корисник права на дечији додатак са двоје
деце у вртићу има право на регресирање трошкова
боравка у висини од 40% од цене услуга за свако
дете.
Корисник са двоје деце у вртићу, који не
остварује право на дечији додатак има право на
регресирање трошкова боравка у висини од 10%
од цене услуга за свако дете.
Члан 16.
Право на потпуно регресирање трошкова
боравка деце у вртићу из члана 14. ове одлуке
остварује се на основу захтева
родитеља,
старатеља, усвојитеља или хранитеља и следећих
доказа:
1. решења надлежног органа – центра за
социјални рад - за остваривање права из члана
14. ове одлуке, алинеје 1. и 2.,
2. акта о разврставању детета ометеног у
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развоју - за остаривање права из члана 14. алинеја
3. ове одлуке.
3. доказа о пребивалишту, односно боравишту
за сву децу у породици – за остваривање права
из члана 14. алинеја 4. ове одлуке.
Члан 17.
Право на делимично регресирање трошкова
боравка деце у вртићу из члана 15. ове одлуке
остварује се на основу захтева
родитеља,
старатеља, усвојитеља или хранитеља и следећих
доказа:
1. фотокопије решења о остваривању права
на дечији додатак – за остваривање права из
члана 15. алинеје 1. и 2. ове одлуке,
2. доказа о пребивалишту, односно боравишту за децу из породице уписану у вртић – за
остваривање права из члана 15. алинеја 3. ове
одлуке.
4. Право на регресирање трошкова боравка
ученика у основној школи
Члан 18.
На регресирање трошкова боравка ученика
у основној школи сходно се примењују одредбе
које се односе на регресирање трошкова боравка
деце у вртићу.
5. Право на регресирање трошкова превоза и
боравка деце ометене у развоју, предшколског
узраста у установи
са територије друге
општине
Члан 19.
Право на регресирање трошкова превоза и
боравка деце ометене у развоју, предшколског
узраста у установи са територије друге општине
имају деца ако на подручју Општине нема
одговарајуће школе.
Регресирање трошкова превоза деце ометене
у развоју, предшколског узраста у установи са
територије друге општине врши се у висини цене
превозне карте у јавном саобраћају.
Регресирање трошкова боравка деце ометене
у развоју, предшколског узраста, у установи са
територије друге општине врши се у пуном
износу, према ценама услуга које утврђује
установа.
Члан 20.
Право на регресирање трошкова превоза и
боравка деце ометене у развоју, предшколског
узраста у установи са територије друге општине
остварује се на основу захтева родитеља,
старатеља, усвојитеља или хранитеља и следећих
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доказа:
1. акта о разврставању детета ометеног у
развоју,
2. потврде установе са територије друге
општине о упису детета и
3. фотокопије личне карте, односно избегличке легитимације или легитимације расељеног
лица.
Решење о признавању права из става 1.
овог члана доноси секретаријат Општинске
управе Општине надлежан за послове у области
финансијске подршке породици са децом .
6. Право на регресирање трошкова боравка
деце у одмаралишту на Дивчибарама
Члан 21.
Право на регресирање трошкова боравка
деце у одмаралишту на Дивчибарама остварују
деца предшколског и основношколског узраста.
Право из става 1. овог члана остварују деца:
- уписана у установе које се налазе у мрежи
вртића,
- уписана у установе које се налазе у мрежи
основних школа на територији Општине,
- која су чланови спортских школа у спортским
организацијама на територији Општине,
- без родитељског старања на смештају
у Дому за децу и омладину без родитељског
старања «Споменак» Панчево,
- ометена у развоју уписана у Основну школу
«Мара Мандић» Панчево и из одговарајућих
социјално - хуманитарних организација на територији Општине.
			
Члан 22.
Корисник права из члана 21. став 2. алинеје
1, 2. и 3. ове одлуке има право на делимично
регресирање трошкова боравка деце у
одмаралишту на Дивчибарама у висини 2/3 цене
боравка.
Корисник права из члана 21. став 2. алинеје 4.
и 5. ове одлуке има право на потпуно регресирање
трошкова боравка деце у одмаралишту на
Дивчибарама (бесплатан боравак).
Цену боравка деце у одмаралишту на
Дивчибарама
утврђује
Јавно
предузеће
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево (у
даљем тексту: Дирекција), уз
сагласност председника Општине.
7. Друга права на финансијску подршку
породици са децом
Члан 23.
Друга права на финансијску подршку
породици са децом остварују се у складу са
проценом потреба грађана у области финансијске
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подршке породици са децом и материјалним
могућностима Општине, а на основу посебног
акта председника Општине.
III ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 24.
Право на једнократну новчану помоћ
мајкама за прворођено дете и право на пакет
за новорођенче, у форми потврде, утврђује
секретаријат Општинске управе Општине
надлежан за послове у области финансијске
подршке породици са децом.
Члан 25.
Право на регресирање трошкова боравка
деце у вртићу утврђује вртић посебним актом.
Форму и садржај акта из става 1. овог члана
утврђује вртић.
Члан 26.
Право на регресирање трошкова боравка
деце у одмаралишту на Дивчибарама утврђује
Дирекција посебним актом.
Форму и садржај акта из става 1. овог члана
утврђује Дирекција.
					
IV СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 27.
Средства за остваривање права утврђених
у члану 3. ове одлуке обезбеђују се у буџету
Општине.
V МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОПШТИНЕ И
ВРТИЋА ОДНОСНО ДИРЕКЦИЈЕ
Члан 28.
Вртић је дужан да секретаријату Општинске
управе Општине надлежном за послове у
области финансијске подршке породици са
децом доставља месечне извештаје о броју и
трошковима боравка деце у вези са чланом 3.
тачка 3. ове одлуке, најкасније до 15. у текућем
месецу за претходни месец.
Члан 29.
Дирекција је дужна да секретаријату
Општинске управе Општине надлежном за
послове финансијске подршке породици са
децом доставља месечне извештаје о коришћењу
одмаралишта на Дивчибарама, заједно са
списковима деце и обрачуном остварених
трошкова у вези са чланом 3. тачка 6. ове одлуке,
најкасније до 15. у текућем месец за претходни
месец.
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Члан 30.
Дирекција је дужна да Председнику
Општине достави план рада и финансијски
план одмаралишта на Дивчибарама за наредну
школску годину најкасније до краја текуће
школске године, ради давања сагласности.
Дирекција је дужна
да
Председнику
Општине достави извештај о раду и финансијском
пословању одмаралишта на Дивчибарама
за претходну школску годину, најкасније до
30.септембра текуће године, ради усвајања.
Члан 31.
Овај пречишћен текст Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији
општине Панчево биће објављен у «Службеном
листу општине Панчево».
037
На основу члана 56. став 2. Пословника
Скупштине
општине
Панчево
(“Сл.лист
општине Панчево» бр. 13/06-пречишћен текст и
25/06), Нормативно-правна комисија Скупштине
општине Панчево, на седници одржаној 17. марта
2008.године утврдила је пречишћен текст Одлуке
о ауто такси превозу.
Пречишћен текст Одлуке о ауто такси превозу
обухвата: Одлуку о ауто такси превозу («Сл.лист
општине Панчево» бр. 9/06) објављену 19. маја
2006. године, Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о ауто такси превозу («Сл.лист општине
Панчево» бр. 2/07), објављену О7.фебруара 2007.
године и Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о ауто такси превозу («Сл.лист број 10/07)
објављену О7.јуна 2007. год, у којима је утврђен
дан њиховог ступања на снагу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
НОРМАТИВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
БРОЈ: 1-01-06-1/2008-28
ПАНЧЕВО, 17.03.2008.год .
ПРЕДСЕДНИК
Божидар Копривица, с.р.
ОДЛУКА
О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ
(пречишћен текст)
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се ближи услови
за обављање ауто-такси превоза путника на
територији општине Панчево.
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Члан 2.
Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту:
такси превоз) је вид јавног превоза путника и
ствари на територији општине Панчево.
Такси превоз је вид ванлинијског превоза за
који путник утврђује релацију и за то плаћа износ
који покаже таксиметар.
Такси превоз се обавља возилом које је
намењено и погодно за такси превоз, ако испуњава
услове прописане законом и овом одлуком.
Члан 3.
Такси превоз могу обављати предузетници и
правна лица регистрована за обављање ове врсте
делатности, у складу са законом и овом одлуком.
Члан 4.
Такси возач је физичко лице које обавља
такси превоз, као предузетник или као запослени
код правног лица, у смислу закона и одредаба ове
одлуке.
Члан 5.
Потребе за такси превозом у општини
Панчево утврђују се програмом потреба за такси
превозом (у даљем тексту: програм) у складу са
законом.
Програм из става 1. овог члана доноси се
у складу са саобраћајно-техничким условима
којима се дефинише оптимално организовање
такси превоза.
Председник општине Панчево (у даљем
тексту: председник) доноси програм из става 1.
овог члана, који садржи број такси возила, чијим
радом се задовољавају потребе за овом врстом
превоза.
Предлог програма из става 1. овог члана
припрема Општинска управа - Секретаријат за
комуналне, стамбене, грађевинске послове и
урбанизам (у даљем тексту: надлежни орган) у
сарадњи са овлашћеним представницима такси
возача.
Члан 6.
Правно лице и физичко лице могу почети
са радом, односно обављати такси превоз, под
условом да поред законом утврђених услова
испуне и услове утврђене овом одлуком.
Акт о испуњавању услова из ове одлуке
у смислу става 1. овог члана даје Општинска
управа - Секретаријат за привреду и приватно
предузетништво, ( у даљем тексту: надлежни
орган ).
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II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА
А) Предузетник
Члан 7.
Физичко лице може обављати такси превоз
као предузетник, ако поред општих услова
утврђених законом, испуњава и услове утврђене
овом одлуком и то:
1. да има возачку дозволу “Б” категорије најмање две године;
2. да има пребивалиште на територији општине Панчево;
3. да има уверење о положеном испиту
о познавању територије општине Панчево и
прописа из области такси превоза, у складу са
Правилником о програму и начину полагања
испита за обављање делатности такси превоза;
4. да је пословно способан;
5. да му правоснажном судском одлуком
није
забрањено
обављање
одређене делатности, односно да му правоснажним решењем
о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне
последице осуде,односно мере;
6. да је власник или корисник моторног
возила по уговору о лизингу или да поседује оверено овлашћење да може користити возило које
је регистровано на име брачног друга, родитеља
или законите деце;
7. да моторно возило које поседује, у погледу
намене и погодности, испуњава услове из члана
10. ове одлуке.
Предузетник може обављати такси превоз
само једним такси возилом.
За обављање делатности такси превоза
у статусу запосленог код правног лица
регистрованог за обављање ове врсте делатности
у складу са законом и овом одлуком, физичко
лице мора да испуни услове из става 1. овог члана,
осим услова под тач. 6 и 7, и да има закључен
уговор о раду са послодавцем.
Услови из става 1. тачке 3. овог члана доказују
се уверењем о положеном испиту.
Услови из става 1. тачка 4. и 5. овог члана
доказују се уверењем не старијим од шест
месеци.
Надлежни орган из члана 6. ове одлуке,
издаће упут за испитивање погодности возила за
такси превоз физичком лицу које испуни услове
из става 1. тачка 1-6. овог члана.
Члан 8.
Проверу познавања територије општине
Панчево и прописа из области такси превоза врши
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комисија на основу Правилника о програму и
начину полагања испита за обављање делатности
такси превоза.
Председник на предлог надлежног органа из
члана 5. и члана 6. ове одлуке, образује комисију
из става 1. овог члана, која има председника и два
члана и заменике, на период од две године.
Председник, на предлог надлежног органа из
чл. 6. ове одлуке, доноси Правилник о програму и
начину полагања испита за обављање делатности
такси превоза из става 1. овог члана.
Надлежни орган из члана 6. ове одлуке на
основу позитивног извештаја комисије из става 2.
овог члана издаје уверење о положеном испиту.
Б) Правно лице
Члан 9.
За обављање такси превоза правно лице мора
поред услова прописаних законом, да испуни и
следеће:
1. да је регистровано за обављање делатности
такси превоза у складу са законом и овом
одлуком;
2. да има седиште на територији општине
Панчево или пословну јединицу на територији
општине Панчево;
3. да такси возач запослен у правном лицу
испуњава услове прописане чланом 7. став 3. ове
одлуке;
4. да има најмање једно моторно возило у
власништву или по основу уговора о лизингу;
5. да моторно возило које поседује, у погледу
намене и погодности за такси превоз, испуњава
услове из члана 10. ове одлуке.
Надлежни орган из члана 6. ове одлуке,
издаће упут за испитивање погодности возила за
такси превоз правном лицу које испуни услове из
става 1. тачке 1-4 овог члана.
III. ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 10.
Моторно возило је намењено и погодно за
обављање такси превоза ако испуњава следеће
услове:
1. да је фабрички произведено путничко
возило које има највише пет седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата;
2. да тип возила испуњава услове из Уредбе о
хомологацији возила (“Службени лист СРЈ”, број
51/98);
3. да размак осовина возила буде минимум
2.440 мм, ширина минимум 1.500 мм,запре мина
корисног пртљажног простора минимум 250
литара.
4. да је до 31. децембра 2008. године про
изведено минимално у складу са условима
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прописаним нормом “ЕУРО-3” у погледу издувне
емисије;
5. да је технички исправно у складу са
прописима;
6. да возило има регистарску ознаку територије општине Панчево;
7. да поседује полису за осигурање путника од
последица несрећног случаја у јавном превозу;
8. да има дигитални таксиметар, који је исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран
и постављен тако да износ који откуцава буде
видљив и да се његовим укључивањем светло
на такси ознаци из тачке 13. овог става искључује;
9. да је опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке;
10. да има важећи ценовник постављен тако
да његов садржај буде видљив путницима;
11. да има на видном месту истакнут
идентификациони
картон
и идентификациону ветробранску налепницу
12. да је возило без оштећења и чисто;
13. да возило има светлећу кровну ознаку
ТАХI, која је обојена у јединствену боју
правоугаоног облика и садржи број кровне
ознаке и основни грб општине у свему према
пројекту који је саставни део ове одлуке
14.да у возилу има пломбиран и баждарен
противпожарни апарат и
15.друге услове утврђене Правилником о
испитивању погодности возила за такси превоз.
Правна лица и удружења таксиста могу
возила обојити у јединствену боју.
На крову такси возила иза кровне ознаке
ТАХI може се налазити рекламни пано.
Рекламни пано мора бити постављен тако да
не заклања кровну ознаку ТАХI.
Сагласност за постављање рекламног паноа
даје надлежни орган из члана 5. ове одлуке,
на основу мишљења овлашћене институције
да рекламни пано не угрожава безбедност
саобраћаја.
Члан 11.
Испитивање погодности моторног возила
за такси превоз, врши комисија на основу
Правилника о испитивању погодности возила за
такси превоз и упута издатог од стране надлежног
органа из члана 6. ове одлуке.
Председник, на предлог надлежног органа из
члана 5. и члана 6. ове одлуке, образује комисију
из става 1. овог члана, која има председника и два
члана и заменике, на период од две године.
Председник на предлог надлежног органа из
члана 5. ове одлуке, доноси Правилник о испитивању погодности возила за такси превоз из
става 1. овог члана.
Комисија из става 1. овог члана, приликом
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испитивања погодности возила за такси превоз
утврђује испуњеност услова прописаних чланом
10. ове одлуке и Правилником о испитивању
погодности возила за такси превоз.
Надлежни орган из члана 5. ове одлуке, на
основу извештаја комисије из става 1. овог члана,
издаје потврду о погодности возила за такси
превоз и о издатим потврдама води регистар.
Потврда о погодности возила за такси превоз
издаје се са роком важења од једне године, а за
возила старија од 15 година сa роком важења од
шест месеци.
Рок важења потврде о погодности возила
за такси превоз почиње да тече даном издавања
потврде.
IV. САГЛАСНОСТ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 12.
Захтев за издавање акта из става 2. члана
6. ове одлуке, са потребним доказима, правно и
физичко лице подносе надлежном органу из члана 6. ове одлуке.
Захтев за издавање акта из става 2. члана 6. ове
одлуке за запослено лице подноси послодавац.
Надлежни орган из члана 6. ове одлуке,
издаће сагласност или одбити захтев за обављање
делатности такси превоза у року од 7 дана од дана
подношења захтева.
Надлежни орган из члана 6. ове одлуке, на
основу решења Агенције за привредне регистре
о упису предузетника или правног лица за
обављање делатности такси превоза и акта из
става 2. члана 6. ове одлуке, издаје такси исправе
и ознаке, о којима води посебан регистар.
V. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ
А) Исправе такси возача
Члан 13.
Такси дозвола је исправа коју такси возач
носи са собом приликом обављања делатности
и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног
лица и садржи:
- пословно име правног лица или предузетника,
- редни број,
- име и презиме такси возача,
- статус такси возача (предузетник или запослени),
- јединсгвени матични број такси возача,
- адресу и
- слику.
Идентификациони картон је исправа која
служи да подаци о такси возачу буду на увиду
путнику приликом вожње, а налази се на средини
горњег дела инсгрумент табле и садржи:
- пословно име правног лица или преду-
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зетника,
- редни број,
- име и презиме такси возача,
- статус такси возача (предузетник или запослени),
- јединствени матични број такси возача и
- слику.
Б) Исправе и ознаке за возило којим се
обавља такси превоз
Идентификациона ветробранска налепница
је ознака возила која садржи податке о моторном
возилу, налази се на предњем левом горњем
углу ветробранског стакла, поставља је и скида
овлашћено лице надлежног органа из члана 5 и
члана 6. ове одлуке.
Идентификациона ветробранска налепница
садржи:
- регистарски број возила,
- број кровне ознаке,
- име и презиме власника или корисника по
уговору о лизингу, марку и тип возила и
-транспарентни холограм - основни грб
општине.
Предузетници и правна лица могу на задњим
вратима моторног возила којим се обавља такси
превоз исписати натпис са пословним именом и
бројем телефона, тако да величина слова и бројева
не сме одступити од димензија прописаних
Упутством о изгледу и издавању такси исправа и
ознака (у даљем тексту: упутство).
Кровна ознака “ ТАХI “ служи за идентификацију возила и садржи за правна лица и
предузетнике у такси асоцијацији: натпис ТАХI,
назив правног лица, односно такси асоцијације,
број кровне ознаке и грб Општине Панчево, а
за предузетнике кровна ознака садржи: натпис
ТАХI и грб Општине Панчево.
Потврда о погодности возила за такси превоз
служи као доказ да возило испуњава услове за
обављање такси превоза прописане чланом 10. и
чланом 11. ове одлуке и садржи:
-регистарски број возила,
-име и презиме власника или корисника по
основу уговора о лизингу,
-марку и тип возила,
-рок важности.
Изглед и издавање такси исправа и ознака
прописаће се упутсгвом из става 5. овог члана.
Председник на предлог надлежног органа
из члана 5. и члана 6. ове одлуке у сарадњи
са овлашћеним представницима такси возача
доноси упутсгво из става 5. овог члана.
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Члан 14.
Правно лице и предузетник су, поред законом
прописаних обавеза, дужни:
- да све измене података које садржи такси
дозвола и друге исправе у смислу ове одлуке пријаве надлежном органу из члана 6. ове
одлуке у року од три дана од дана наступања
измене;
- да све измене у вези моторног возила
пријаве надлежном органу из члана 6. ове од
луке у року од три дана од дана наступања
измене;
- да се на возилу којим обављају такси превоз
налази кровна ознака, ТАХI и идентификациона ветробранска налепница, а у возилу
идентификациони картон и ценовник;
- да прибаве сертификат овлашћене
инсгитуције за рекламни пано да не угрожава
безбедност саобраћаја;
- да имају сагласност надлежног органа из
чл. 5. ове одлуке за постављање рекламног
паноа;
- предузетници су дужни да, у року од три
дана од дана подношења захтева за брисање
из регистра Агенције за привредне регистре,
надлежном органу из члана 6. ове одлуке
врате такси дозволу, потврду о погодности
возила за такси превоз,идентификациони
картон, идентификациону ветробранску
налепницу и кровну ознаку ТАХI;
- предузетници су дужни да, у року од три
дана од дана подношења захтева Агенцији за
привредне регистре о привременом прекиду
обављања делатности такси превоза,
надлежном органу из члана 6. ове одлуке
врате такси дозволу, потврду о погодности
возила за такси превоз, идентификациони
картон и кровну ознаку ТАХI;
- предузетници су дужни да, у року од
три дана по правоснажности решења о
брисању из регистра донетог по сили закона,
надлежном органу из члана 6. ове одлуке
врате такси дозволу, потврду о погодносги
возила за такси превоз, идентификациони
картон, идентификациону ветробранску
налепницу и кровну ознаку ТАХI;
- да једном годишње изврше испитивање
погодности возила за такси превоз, најкасније даном истека важности потврде о погодности возила за такси превоз,у складу са
одредбама ове одлуке;
- да у року од 7 дана пре истека рока важносги
такси дозволе продужи важност исте;
- да приликом продужења такси дозволе или
уношења промена у такси дозволу доставе
потврду о измиреним обавезама по основу
локалне комуналне таксе за коришћење
обележених места на такси стајалишту,
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потврду о погодности возила за такси превоз,
оверену фотокопију личне карте и пријаве
стана и оверену фотокопију возачке дозволе
- правно лице у случају завршетка стечаја,
банкротства и гашења пословне јединице
на територији општине Панчево, дужно је
да надлежном органу из члана 6 врати такси
дозволе, потврде о погодности возила за
такси превоз, идентификационе картоне и
идентификационе ветробранске налепнице и
кровне ознаке «ТАХI».
За време привремене обуставе обављања
такси превоза, не плаћа се комунална такса за
коришћење такси стајалишта, што се доказује
решењем Агенције за привредне регистре.
VI. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ
ПРЕВОЗА
А) Услови за привремени прекид обављања
такси превоза
Члан 15.
Предузетник може привремено прекинути
обављање такси превоза о чему је дужан да
обавести надлежни орган из члана 6. ове одлуке
најкасније даном престанка рада, а о настављању
са радом најкасније у року од три дана од дана
настављања са радом.
Б) Услови за престанак права на продужење
такси дозволе
Члан 16.
Право на продужење такси дозволе и важност
акта из члана 6. став 2. ове одлуке предузетнику
престаје у случају:
1. одјаве,
2. ако престану да постоје услови из члана 7.
и 10. ове одлуке,
3. да једном годишње не изврши испитивање
погодности возила за такси превоз, најкасније даном истека важности потврде о погодности возила за такси превоз, у складу са
одредбама ове одлуке и
4. у другим случајевима прописаним законом.
Правном лицу престаје важност акта из става
2. члана 6. ове одлуке и право на продужење
такси дозволе такси возачима у правном лицу у
случају:
1. наступања околности које су у супротности
са чланом 9. одлуке и
2. у другим случајевима прописаним законом.
Надлежни орган из члана 6. ове одлуке
обавестиће Агенцију за привредне регистре
да нису испуњени услови за обављање такси
превоза.
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VII. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 17.
Такси стајалиште је одређено и уређено
место на јавној саобраћајној површини, на коме
такси возила пристају, чекају и примају путнике.
Такси
стајалишта
се
обележавају
хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје
обележава се простор за стајање такси возила, у
оквиру такси стајалишта, уписује се натпис ТАХI
жутом бојом.
На почетку стајалишта посгавља се
вертикални саобраћајни знак за означавање
такси стајалишта.
Члан 18.
На такси стајалишту возила се паркирају
према редоследу доласка.
На такси стајалишту могу се паркирати
само возила која су обележена у складу са овом
одлуком.
Такси возила се паркирају на стајалишту
само у оквиру обележених места и на начин како
је дефинисано хоризонталном и вертикалном
саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања возила на такси стајалишту
возач је дужан да остане поред возила или у
возилу.
Члан 19.
Локацију стајалишта на јавним саобраћајним
површинама одређује надлежни орган из
члана 5. ове одлуке, у сарадњи са овлашћеним
представницима такси возача.
О одржавању стајалишта на јавним
саобраћајним површинама стара се ЈП «Дирекција
за изградњу и уређење Панчева» Панчево.
VIII. ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 20.
Такси возач је обавезан да такси превоз
започне по уласку путника у возило.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу на
траженој релацији, осим у случају предвиђеним
чланом 27. ове одлуке.
Члан 21.
Такси возач је обавезан да по уласку путника
у возило укључи таксиметар.
За време превоза путника светло на кровној
ознаци у делу који садржи назив ТАХI мора бити
искључено, а у делу на којем је означен број мора
остати укључено.
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Члан 22.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави
путем који путник одреди односно најкраћим
путем до места опредељења путника.
Члан 23.
Такси возач је обавезан да прими у возило
сваког путника у границама расположивих
седишта, као и лични пртљаг путника у границама
величине и носивости простора за пртљаг.
Под личним пртљагом путника подразумевају
се путне торбе и кофери чија укупна тежина не
прелази 20 килограма.
Такси возач је обавезан да се за време
обављања такси превоза према путницима опходи
са пажњом и предусретљиво.
Члан 24.
Такси возач, у време обављања такси
превоза, не сме такси возило паркирати ван такси
стајалишта, а нарочито на железничкој станици,
аутобуској станици, аутобуском стајалишту и код
хотела.
Члан 25.
За време обављања делатности такси
возач мора код себе да има такси дозволу,
идентификациони картон, потврду о погодности
возила за такси превоз и полису за осигурање
путника од последица несрећног случаја у јавном
превозу.
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обављати такси превоз путника на територији
општине Панчево под условима прописаним
законом и овом одлуком.
IX. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 30.
Цена услуге такси превоза може се утврдити
решењем о максимирању цена такси превоза
путника које доноси председник.
Цена такси превоза наплаћује се у износу
који покаже таксиметар. У цену такси превоза
урачунат је и превоз личног пртљага путника.
Такси возач је обавезан да по извршеној
услузи изда рачун који мора да садржи следеће
податке:
- пословно име правног лица или предузетника,
- редни број,
- име и презиме такси возача,
- регистарски број возила,
- датум и време вожње,
- релацију вожње и
- цену за извршену услугу.
У случају да такси возач не укључи
таксиметар на почетку вожње, путник није у
обавези да плати цену услуге такси превоза.

Члан 27.
Такси возилом се не могу превозити деца до
шест година старости без пунолетног пратиоца.
Такси возилом не могу се превозити лица
под дејством алкохола или дроге и лица оболела
од заразне болести.
Такси возилом не могу се без пристанка
такси возача превозити кућни љубимци.

Члан 31.
У случају да није у могућности да заврши
започети такси превоз на територији општине
Панчево, такси возачу припада као накнада
износ који у моменту превоза покаже таксиметар
умањен за цену старта уз обавезу обезбеђивања
другог такси возила.
Члан 32.
О пријему других путника у току такси
превоза до месга опредељења одлучује путник
који је започео коришћење такси превоза уз
сагласност такси возача.
Ако путник који је примљен у току такси
превоза наставља коришћење такси превоза
после места опредељења путника који је започео
коришћење овог превоза, наставак вожње се
сматра започињањем такси превоза.

Члан 28.
Такси возач је обавезан да за време такси
превоза буде уредан.
Такси возач у току рада не сме бити одевен у
кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава и без
адекватне обуће.

Члан 33.
Ако више путника истовремено користи
превоз до истог места опредељења, цену такси
превоза плаћа путник који је започео коришћење
такси превоза.
10. Н А Д З О Р

Члан 29.
Предузетници и друга правна лица са
седиштем ван територије општине Панчево могу

Члан 34.
Надзор над применом одредаба ове
одлуке врши Општинска управа-Секретаријат

Члан 26.
Када такси возило користи за сопствене
потребе такси возач је обавезан да уклони кровну
ознаку ТАХI.
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Секретаријат за привреду и приватно
предузетништво и Секретаријат за комуналне,
стамбене, грађевинске послове и урбанизам.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке врши Општинска управа-Секретаријат за
инспекцијске послове.
Члан 35.
Правно лице и такси возач дужни су да
саобраћајном инспектору омогуће неометано
вршење послова, ставе на увид сва потребна
документа, да у року који инспектор одреди
доставе потребне податке и посгупе по налогу
инспектора.
XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000
динара, казниће се за прекршај правно лице:
1. ако обавља делатност такси превоза
супротно члану 6. ове одлуке;
2. ако обавља такси превоз путника возилом
које не испуњава услове из члана 10. одлуке;
3. ако у такси возилу електронски уређај који
садржи дигитални таксиметар из члана 10. став
1. тачка 8. није технички исправан, баждарен,
пломбиран или постављен тако да износ који
откуцава није видљив за путника, или се његовим
укључивањем светло на такси ознаци не гаси
(члан 10. став 1. тачка 8. одлуке);
4. ако у такси возилу нема важећи ценовник
или је важећи ценовник постављен тако да није
видљив за путнике (члан 10. став 1. тачка 10.
одлуке);
5. ако се на такси возилу не налази идентификациона ветробранска налепница а у такси
возилу идентификациони картон (члан 10. став 1.
тачка 11. одлуке);
6. ако се на крову такси возила не налази
кровна ознака (члан 10. став 1. тачка 14. одлуке);
7. ако неовлашћено уступи или на други
начин отуђи ознаку (члан 10. став 1. тачка 14.
одлуке);
8. ако на такси возилу носи ознаку коју није
издао надлежни орган (члан 10. став 1. тачка 14.
одлуке);
9. ако у возилу нема пломбиран и баждарен
противпожарни апарат ( чл. 10.став. 1. тачка 15.
одлуке)
10. ако поступи супротно одредбама члана 10.
став 6. и члана 14. ст. 1. алинеја 4. и 5. одлуке;
11. ако све измене везане за податке које
садржи такси дозвола и друге исправе не пријави
надлежном органу у року од три дана од дана
наступања измене (члан 14. став 1. алинеја 1.
одлуке);
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12. ако све измене везане за податке о
моторном возилу не пријави надлежном органу у
року од три дана од дана наступања измене (члан
14. став. 1. алинеја 2. одлуке);
13. ако у року од три дана од дана подношења
захтева за брисање из регистра који се води код
Агенције за привредне регистре надлежном
органу не врати такси дозволу, потврду о
подобности
возила
за
такси
превоз,
идентификациони картон, идентификациону
ветробранску налепницу и кровну ознаку ТАХI
(члан 14. став 1. алинеја 6. одлуке);
14. ако у року од три дана од дана подношења
захтева Агенцији за привредне регистре о
привременом престанку обављања такси превоза
надлежном органу не врати такси дозволу, потврду о погодности возила за такси превоз,
идентификациони картон и кровну ознаку ТАХI
(члан 14. став 1. алинеја 7. одлуке);
15. ако у року од три дана по правноснажносги
решења о брисању из регистра донетом по сили
закона, надлежном органу не врати такси дозволу,
потврду о погодности возила за такси превоз,
идентификациони
картон, идентификациону
ветробранску налепницу и кровну ознаку ТАХI
(члан 14. став 1. алинеја 8. одлуке);
16. ако једном годишње, односно ако једном
у шест месеци не изврши испитивање погодности
возила за такси превоз, у складу са одредбама
одлуке, најкасније даном истека важности
потврде о погодности возила за такси превоз,
као и ако у року од седам дана пре истека рока
важности такси дозволе исту не продужи (чл.11.
сг.6. и чл.14. ст. 1. алинеја 9. и 10. одлуке);
17. ако запослени у правном лицу поступи
супротно одредбама члана 18. и 20. одлуке;
18. ако запослени у правном лицу не укључи
таксиметар по уласку путника у возило (члан 21.
одлуке);
19. ако запослени у правном лицу не обавља
такси превоз у складу са одредбом члана 22.
одлуке;
20. ако запослени у правном лицу поступи
супротно члану 23. став 1. и 2. и члану 24.
одлуке;
21. ако запослени у правном лицу поступи
супротно члану 25. одлуке;
22. ако запослени у правном лицу користи
такси возило за сопствене потребе, а није уклонио
кровну ознаку ТАХI (члан 26. одлуке);
23. ако запослени у правном лицу обавља
такси превоз супротно одредби члана 27. одлуке;
24. ако запослени у правном лицу за време
обављања такси превоза не поштује одредбе
члана 28. одлуке;
25. ако запослени у правном лицу накнаду
за обављени такси превоз наплати супротно
одредби члана 30. став 2. одлуке;
26. ако запослени у правном лицу путнику
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не изда рачун о извршеној услузи или изда рачун
који не садржи све прописане податке (члан 30.
сгав 4. одлуке);
27. ако запослени у правном лицу у случају
немогућности да заврши започети такси превоз
поступи супротно члану 31. одлуке и
28. ако запослени у правном лицу поступи
супротно члану 35. одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 2.500 до 25.000 динара.
Члан 37.
Новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај такси возач:
1. ако обавља такси превоз супротно члану
6. одлуке;
2. ако обавља такси превоз путника возилом
које не испуњава услове из члана 10. одлуке;
3. ако у такси возилу електронски уређај који
садржи дигитални таксиметар из члана 10. став
1. тачка 8. није технички исправан, баждарен,
пломбиран или постављен тако да износ који
откуцава није видљив за путника, или се његовим
укључивањем светло на такси ознаци не гаси
(члан 10. став 1.тачка 8. одлуке);
4. ако у такси возилу нема важећи
ценовник или је важећи ценовник постављен тако да није видљив за путнике (члан 10.
став 1. тачка 10; одлуке);
5. ако се на такси возилу не налази идентификациона ветробранска налепница а у такси
возилу нема идентификациони картон (члан 10.
став 1. тачка 11. одлуке);
6. ако се на крову такси возила не налази
кровна ознака из члана 10. став 1. тачка 14.
одлуке;
7. ако неовлашћено уступи или на други
начин отуђи ознаку из члана 10. став 1. тачка 14.
одлуке;
8. ако на такси возилу носи ознаку из члана
10. став 1. тачка 13. одлуке коју није издао
надлежни орган;
9. ако у возилу нема пломбиран и баждарен
противпожарни апарат ( чл. 10. став. 1. тачка 14.
одлуке)
10. ако поступи супротно одредбама члана 10.
став 6. и члана 14. ст. 1. алинеја 4. и 5. одлуке;
11. ако све измене везане за податке које
садржи такси дозвола и друге исправе не пријаве
надлежном органу у року од три дана од дана
наступања измене (члан 14. сгав 1. алинеја 1.
одлуке);
12. ако све измене везане за податке о
моторном возилу не пријави надлежном орга- ну у
року од три дана од дана насгупања измене (члан
14. сгав 1. алинеја 2. одлуке);
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13. ако у року од три дана од подношења
захтева за брисање из регистра који се води код Агенције за привредне регистре надлежном органу
не врати такси дозволу, потврду о погодности
возила за такси превоз,идентификациони
картон, идентификациону ветробранску налепницу и кровну ознаку ТАХI (члан 14. сгав 1.
алинеја 6. одлуке);
14. ако у року од три дана од дана подношења
захтева Агенцији за привредне регистре о
привременом престанку обављања такси превоза
надлежном органу
не врати такси дозволу,
потврду о погодности возила за такси превоз,
идентификациони картон и кровну ознаку ТАХI
(члан 14. став 1. алинеја 7. одлуке);
15. ако у року од три дана по правноснажности решења о брисању из регистра донетом
по сили закона, надлежном органу не врати
такси дозволу, потврду о погодности возила
за такси превоз, идентификациони картон,
идентификациону ветробранску налепницу и
кровну ознаку ТАХI (члан 14. став 1. алинеја 8.
одлуке);
16. ако једном годишње, односно ако
једном у шест месеци не изврши испитивање
погодности возила за такси превоз у складу
са одредбама одлуке, најкасније даном исгека
важности потврде о погодности возила за такси
превоз, као и ако у року од седам дана пре
истека рока важности такси дозволе исту не
продужи (чл.11. ст. 6. и чл.14. ст.1. алинеје 9. и
10. одлуке);
17. ако поступи супротно одредбама члана
18. и 20. одлуке;
18. ако не укључи таксиметар по уласку
путника у возило (члан 21. одлуке);
19. ако не обавља такси превоз у складу са
одредбом члана 22. одлуке;
20. ако поступи супротно члану 23. став 1. и
2. и члану 24. одлуке;
21. ако поступи супротно члану 25. одлуке;
22. ако користи такси возило за сопствене
потребе, а није уклонио кровну ознаку ТАХI
(члан 26. одлуке);
23. ако обавља такси превоз супротно
одредби члана 27. одлуке;
24. ако за време обављања такси превоза не
поштује одредбе члана 28. одлуке;
25. ако цену за обављени такси превоз наплати
супротно одредби члана 30. став 2. одлуке;
26. ако путнику не изда рачун о извршеној
услузи или изда рачун који не садржи све
прописане податке (члан 30. став 4. одлуке);
27. ако у случају немогућности да заврши
започети такси превоз поступи супротно члану
31. одлуке и
28. ако поступи супротно члану 35. одлуке.
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Члан 38.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако за
обављање такси превоза ангажује лице супротно
одредби члана 9. став 1. тачка 3. одлуке
Члан 39.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице које у
правном лицу обавља такси превоз, супротно
одредби члана 9. став 1. тачка 3. одлуке.
Члан 40.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако
на територији општине обавља такси превоз
супротно одредбама члана 29. Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 2.500 до 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се такси возач новчаном казном од 25.000 до
250.000 динара.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Правна лица и предузетници који на дан
ступања на снагу ове одлуке обављају такси
превоз дужни су да ускладе своје посповање са
одредбама ове одлуке најкасније до 31. децембра
2006. године.
Правна лица и предузетници из ст. 1. овог
члана дужни су да ускладе своје пословање са
условима из члана 10. став 1. тачка 2. и 4. ове
одлуке и то до:
- 31. децембра 2008. године ако обављајутакси
превоз возилом које је на дан ступања на снагу
ове одлуке сгарије од 15 година,
- 31. децембра 2009. године ако обављају
такси превоз возилом које је на дан ступања на
снагу ове одлуке старије од 10 година,
- 31. децембра 2010. године ако обављају
такси превоз возилом које је на дан ступања на
снагу ове одлуке старије од пет година и
- 31. децембра 2011. године ако обављају
такси превоз возилом које на дан ступања на
снагу ове одлуке није старије од пет година.
Правна лица и предузетници који на дан
ступања на снагу ове одлуке обављају такси
превоз дужни су да ускладе своје пословање са
одредбама члана 10. став 1. тачка 13. ове одлуке
до 31. децембра 2012. године.
Предузетници којима је од стране надлежног
органа издата сагласносг за обављање такси
превоза са кровном ознаком под сопственим
именом дужни су да ускладе своје пословање са
одредбама члана 10. став 1. тачка 13. ове одлуке
до 31. децембра 2006. године.
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Одредбе члана 7. ст.1. и 3. ове одлуке не
односе се на предузетнике који на дан ступања
на снагу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
ауто-такси превозу («Сл.лист општине Панчево»
бр. 10/2007) објављене 07.06.2007. обављају
такси превоз.
Члан 42.
Уколико правно лице или предузетник не
ускладе своје послованје са чланом 41. ове одлуке,
престаје им право на продужење важности такси
дозволе.
Уколико правно лице или предузетник
не поступе у складу са ставом 1. овог члана,
надлежни орган из чл.6. ове одлуке обавестиће
Агенцију за регистрацију привредних субјеката
да нису испуњени услови за обављање такси
превоза.
Члан 43.
Поступак по пријави за упис у регистар за
обављање такси превоза који је започет, по коме
није донето решење до дана почетка примене ове
одлуке наставиће се по одредбама ове одлуке.
Члан 44.
Председник ће образовати комисију за
проверу познавања територије општине Панчево
и прописа из области такси превоза из. чл. 8. став
2. ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 45.
Председник ће донети Правилник о
програму и начину полагања испита за обављање
делатносги такси превоза из чл. 8. став 3. ове
одлуке, у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 46.
Председник ће донети решење из члана
10. став 2. ове одлуке у року од 60 дана од дана
сгупања на снагу ове одлуке.
Члан 47.
Председник ће образовати комисију за испитивање погодности моторног возила за такси
превоз из чл. 11. став 2. ове одлуке у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 48.
Председник ће донети Правилник о
испуњености услова о погодности возила за
такси превоз из чл. 11. став 3. ове одпуке, у року
од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 49.
Председник ће донети упутство из члана 13.
став 5. ове одлуке до 1. јула 2007.године.
Члан 50.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о ауто такси превозу (“Службени
лист општине Панчево”, бр. 15/2003).
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Члан 51.
Овај пречишћен текст Одлуке о ауто-такси
превозу биће објављен у «Службеном листу
општине Панчево».
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