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Члан 2.

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-18-3/2016-II
Датум: 14.07.2016.год.
Лозница
На основу члана 63. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 19/2008 и 6/2013), члана 2. Одлуке о
Градском већу града Лознице (“Службени
лист града Лознице“, број 20/08), и Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015),
Градско веће на 4. редовној седници одржаној
дана 14.07.2016. године, донело је следећи
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника
о начину и условима давања на коришћење
просторија регистрованим
политичким странкама
Члан 1.
У Правилнику о начину и условима
давања на коришћење пословних просторија
регистрованим политичким странкама број 0618/10-II од 15.12.2010. године (у даљем тексту:
Правилник), мења се назив Правилника и сада
гласи:
„П Р А В И Л Н И К
о начину и условима давања у закуп
пословног простора
политичким странкама и удружењима
грађана“

Члан 1. Правилника мења се и гласи:
„Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин,
услови и поступак давања у закуп пословног
простора који се налази у својини града
Лознице, или у својини Републике Србије, а на
коришћењу је код града Лознице, регистровним
политичим странкама које имају своје одборнике
у Скупштини града Лознице и/или посланике
у Народној скупштини Републике Србије, као
и удружењима грађана из области здравства,
културе, науке, просвете, спорта, социјалне и
дечије заштите.“
Члан 3.
У члану 2. у ставу 1. Правилника речи
„даје се на коришћење без накнаде“, замењују
се речима „издаје се у закуп следећи пословни
простор“.
Члан 4.
Члан 3. Правилника мења се и гласи:
„Члан 3.
Пословни простор се даје у закуп
политичким странкама ради обављања њихове
политичке делатности и удружењима грађана,
ради обављања њихове регистроване делатности,
из области, здравства, културе, науке, просвете,
спорта, социјалне и дечије заштите, уз обавезу
плаћања закупнине у висини од 20% од
процењене тржишне висине закупнине, и у
друге сврхе се не могу користити.
Тржишну цену висине закупнине
утврђује Служба надлежне пореске управе или
судски вештак грађевинке струке“.

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

15. 07. 2016.

Члан 5.

Члан 8.

У члановима: 4,5,6,7,8,9. и 12.
Правилника, иза речи „странке“ додају се речи
„и удружења грађана“.

У члану 12. ставу 1. алинеја 2. иза
речи „одборника“ додају се речи „односно
посланика“.

Члан 6.

Алинеја 3. мења се и сада гласи:
„- не измирује обавезе из члана 3. и 8.
овог Правилника“.

У члановима 4,5,6,7,8. и 9. Правилника,
речи „на коришћење“ се бришу и додају речи „у
закуп“.
Члан 7.
Члан 10. Правилника мења се и гласи:
						
„Члан 10.
Захтев политичке странке и удружења
грађана из члана 1. овог Правилника подноси се
градоначелнику града Лознице или лицу које он
овласти, и исти треба да садржи:
1) доказ да је политичка странка и удружење
грађана регистровано;
2) доказ о броју одборника у Скупштини
града Лознице, односно посланика у
Народној скупштини Републике Србије;
3) доказ да је
регистровано;

удружење

Члан 9.
У року од 30 дана од дана ступања
на снагу Правилника о изменама и допунама
Правилника престају да важе, односно раскидају
се раније закључени уговори закључени између
града Лознице и корисника простора и у истом
року ће се спровести поступак давања у закуп
пословног простора у складу са Правилником.
Члан 10.
Правилник о изменама и допунама
Правилника ступа на снагу 8-ог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града
Лознице“.
Члан 11.

грађана

4) потврду о овлашћеном лицу за заступање
политичке странке:
5) потврду о овлашћеном лицу за заступање
удружења грађана;

Овлашћује се стручна служба Градског
већа да изради пречишћен текст Правилника
који ће бити објављен у „Службеном листу града
Лознице“.

6) изјаву да политичка странка у својој
имовини нема пословне просторије;
7) изјаву да удружење грађана у својој
имовини нема пословне просторије“.
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