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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

за постављање монтажних платформи и рампи за
инвалиде на површинама јавне намене.
Члан 75 б

Правна
лица
подносе
надлежном
Секретаријату захтев за постављање монтажних
платформи и рампи за инвалиде, уз који прилажу:
1. решење о упису у регистар делатности;
2. уверење
Секретаријата
за
пореску
администрацију Градске управе града
Панчева којим доказује да нема дуговања по
основу изворних прихода града Панчева
3. техничке услове, односно саобраћајнотехничке услове коју издаје ЈП “Дирекција”
4. оверену скицу платформе, односно рампе за
инвалиде са техничким описом и израженим
димензијама у опису, израђена од одговорног
пројектанта са одговарајућом лиценцом.
5. изјаву да ће исту уклонити по истеку времена
одређеног у одобрењу за коришћење дела
површине јавне намене
6. Одлуку о коришћењу ЈП “Дирекција“ у 2
примерка
Надлежни Секретаријат издаје одобрење за
постављање монтажних платформи и рампи за
инвалиде, на делу површине јавне намене у року од 15
дана од дана подношења захтева.”
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ : II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланa 87. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС" бр. 135/04,
36/09-др.закон, 72/09-др. закон и 43/11-Одлука УС)
чланова 6. и 7. и 11. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11,
93/12, 99/13-др.пропис и 125/14-др.пропис)), члана 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07 и 83/14-др. закон), Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11,93/12,62/13 и 63/13-исправка,108/13 ,
142/14), члана 39.став 1. тачка 3. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева“ 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 21.10.2015.године, донела је

21. Октобар 2015. године

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.

У Одлуци о посебној накнади за заштиту и
унапређивање животне средине ("Сл.лист града
Панчева" бр. 23/11 - пречишћен текст, 28/11 - исправка,
36/11 , 8/12 , 19/14 , 29/14) члан 7. мења се и гласи :
"(1) Град, као подстицајну меру за развој
привредних активности, ослобађа плаћања посебне
накнаде привредне субјекте који започну са
привредним активностима, за дванаест месеци од дана
регистрације у АПР, као и за време трајања
привремене одјаве.
(2) 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.
(3) Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка
3. Одлуке умањује се за:
100% за субјекта приватизације од стратешког
значаја за привреду Републике Србије а на основу
Одлуке Владе Републике Србије о одређивању
субјеката приватизације од стратешког значаја до дана
окончања поступака приватизације закључењем
уговора о:
- продаји капитала или
- продаји имовине или
- преносу капитала без накнаде или
- стратешком партнерству
50% обвезницима који су на основу члана 7.
Закона о рачуноводству и ревизији разврстани:
- средња правна лица,
- мала правна лица,
- микро правна лица "
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 1. новембра 2015. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 - др. закон), Предлога мера за предузеће од
стратешког значаја и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“, број

