РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ
НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

На основу Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних
гаража („Сл. Лист града Панчева“ број 19/17, 1/18, 4/18 и 34/18), подносим захтев за издавање
Решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже, које се налази у Панчеву, на
локацији __________________________________________________, гаражно место број ______

Уз захтев подносим:
- Личну карту – фотокопија или очитана лична карта за физичка лица,
-

Решење о упису у регистар делатности са ПИБ-ом и матичним бројем за правно лице у

оригиналу или овереној фотокопији не старије од 6 (шест) месеци,
- Оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца захтева,
- Уговор o закупу гаражног места, Уговор о давању на коришћење земљишта за постављање
монтажне гараже или Решење о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за
постављање монтажне гараже у оригиналу или овереној фотокопији,
- Правни основ стицања монтажне гараже (Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању,
Решење о наслеђивању итд.) у оригиналу или овереној фотокопији (члан 20. Одлуке),
-

Скица монтажне гараже, са израженим димензијама у опису и конструктивним елементима,

израђену од овлашћеног лица са одговарајућом лиценцом,
- Доказ о уплати свих фактурисаних обавеза корисника,
- Оверену изјаву да ће по истеку времена одређеног решењем, гаражу уклонити са земљишта и
земљиште довести у првобитно стање;
- Доказ о уплати градске административне таксе:

у износу од 998,00 динара; уплаћује на жиро рачун број 840-742241843-03, корисник: Буџет града
Панчева, број модела 97, позив на број 02-226, сврха дознаке: ''Градска административна такса'',
- Доказ о уплати депозита за уклањање монтажно-демонтажних објеката:
у износу од 5.000,00 динара, уплаћује се: на жиро рачун број 840-745141843-30, корисник: Буџет
града Панчева, број модела 97, позив на број 48-226-74514118, сврха дознаке: Остали приходи у
корист нивоа градова,
- Доказ о уплати једнократног износа за монтажне гараже, достављају лица којима је правни основ
за коришћењи неизграњеног грађевинског земљишта истекао:
•

I зона у износу од 10.000,00 динара

•

II зона у износу од 7.500.00 динара

•

III зона у износу од 5.000,00 динара

Наведени износ уплаћује се:
на жиро рачун број 840-745141843-30, корисник: Буџет града Панчева, број модела 97, позив на
број 04-226-74514165, сврха дознаке: Остали приходи у корист нивоа градова

Место и датум __________________
Адреса/седиште
______________________________
Број личне карте
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Власник монтажне гараже
_______________________________
Потпис/печат за правно лице/
______________________________

