10. април 2012 . године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о посебној накнади за
заштиту и унапређивање животне средине
Члан 1.
У Одлуци о посебној накнади за заштиту и
унапређивање животне средине (“Службени лист
града Панчева” бр. 23/2011-пречишћен текст и
36/2011) члан 7. мења се и гласи:
„Град, као подстицајну меру за развој
привредних активности, ослобађа плаћања
посебне накнаде привредне субјекте који започну
са привредним активностима, за годину у којој су
регистравали привредни субјект, као и за време
трајања привремене одјаве.
Привредни субјекти у поступку ликвидације
задужују се накнадом за заштиту и унапређивање
животне средине до дана регистровања и
објављивања одлуке о покретању поступка
ликвидације у складу са законом којим се уређује
ликвидација привредних субјеката.
Накнада утврђена у члану 3., став 1., тачка 3.
Одлуке умањује се за:
- 100% за субјекта приватизације од дана
доношења одлуке о реструктурирању до дана
доношења одлуке о окончању реструктурирања и
- 50% обвезницима који су на основу члана 7.
Закона о рачуноводству и ревизији разврстани:
- средња правна лица
- мала правна лица,,
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06 -31/2012
Панчево, 4. април 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

100.
На основу чланова 6. и 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр.
62/2006 и 47/2011),члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007)
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчево
(“Службени лист града Панчева”, бр. 8/2008, 4/2009
и 5/2012 ), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04. априла 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о локалним комуналним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(“Службени лист града Панчева” бр. 23/2011пречишћен текст, 27/2011, 36/2011 , 4/2012-исправка
и 5/2012 ), у члану 16. брише се став 2.
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У истој Одлуци, у таксеној тарифи која је
саставни део Одлуке, у Тарифном броју 5., тачка
14., мења се и гласи:
“14. Такса из тачке 3, 4. и 5. овог тарифног
броја плаћа се унапред, најмање у кварталном
периоду. Такса из тачке 6, 7. и 8. обрачунава се за
период коришћења дужи од једног дана и плаћа се
унапред за период, најдуже, до краја текуће године.
Такса из тачке 9. за коришћење такси стајалишта
плаћа се унапред за период за који се издаје такси
дозвола. “.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06 -31/2012
Панчево, 4. април 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

101.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («С.пужбени гласник РС» број
129/07), члана 96. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС» бр.72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и 24/11), чланова 2., 3. и 6.
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта(«Службени лист града Панчева» број
10/10, 04/11, 33/11, 02/12 и 05/12) и члана 39.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» бр.08/08, 04/09 и 05/12), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 4.04.
2012.
године донелаје
ОДЛУКУ
о покретању поступка за отуђење неизграђеног
грађевнског земљишта у јавној својини путем
расписивања јавног огласа
Члан 1.
Скупштина града Панчева, покреће поступак
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини путем расписивања јавног огласа и
то:
1.катастарске парцеле број 2269/3 површине
03 а и 50 м2 К.О. Панчево уписане у Листу
непокретности број 11756 К.О. Панчево, ради
изградње породичног стамбеног објекта спратности
П до П+2+Пк (Пс), путем јавног надметања, по
почетној тржишној цени у износу од 5.546,00
динара по м2, утврђеној вештачењем,
2.катастарске парцеле број 2269/4 површине
03 а и 46 м2 уписане у Листу непокретности број
11756 К.О. Панчево, ради изградње породичног
стамбеног објекта спратности П до П+2+ПК (Пс),
путем јавног надметања, по почетној тржишној
цени у износу од 5.546,00 динара, по м2, утврђеној
вештачењем,
3.катастарске парцеле број 2271/6 површине

