
       ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

                       Oдлуке o измени Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено
постављање монтажних гаража

ЈАВНА РАСПРАВА

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта  одлуке  o  измени
Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража

Јавна расправа спроводи се у периоду од од 13.децембра до 21.децембра 2017.
године.

Нацртом измене Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање
монтажних гаража,  у  складу са  Фискланом стратегијом за 2018.годину са пројекцијама за
2019.  и  2020.годину  која  је  објављена  на  сајту  Министарства  финансија  дана
11.12.2017.године, којом је предвиђена  пројекција инфлације од 2,7%, измењен је члан 12.
Одлуке којим је месечни приход од коришћења земљишта за постављање монтажне гараже по
гаражном месту, по зонама, увећан за 2,7% пројектоване инфлације.

Позивају се представници заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни
субјекти,  као  и  друга  заинтересована  лица  да примедбе,  предлоге  и  сугестије  за  време
трајања расправе  достављају  на адресу Град Панчево,  Градска  управа,  Секретаријат  за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Трг Краља Петра I 2-4,
непосредно  на  писарници  Градске  управе  или  електронским  путем  на  адресу
rasprava@pancevo.rs  .

mailto:rasprava@pancevo.rs


На основу члана 32. и 66. Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 90.став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14), чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоураве („Службени гласник РС“ бр.
62/06,  47/11,  93/12,  99/13-усклађени  дин.изн.,  125/14-усклађени  дин.изн.,  95/15-усклађени
дин.изн., 83/16, 91/16-усклађени дин.изн.  и 104/16-др.закон), члана 26.став 1 тачка 1. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС бр. 72/11,  88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16)  и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и
12/16),  Скупштина града Панчева на седници одржаној  дана ________________ 2017. године,
донела је

ОДЛУКУ 
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРИВРЕМЕНО

ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ГАРАЖА

Члан 1.
У Одлуци  о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних

гаража („Службени лист града Панчева2 број 19/17) члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.
Месечни приход од коришћења земљишта за постављање монтажне гараже по гаражном

месту, по зонама износи:

Зона   Цена/динара (без ПДВ-а)

______________________________________________________________________

Прва 1.011,42

Друга 808,70

Трећа 606,01

Члан 2.
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  објављивања  у  „Службеном  листу  града

Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:                                                                                          Тигран Киш
Панчево, 


