СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIII

30. октобар 2017. године

Број 34/17

167. На основу чл. 103. Статута града ужица («Сл. лист града Ужица» бр. 25/17- Пречишћен текст), Градско веће на седници
одржаној 30. 10. 2017. године, доноси

ПРОГРАМ
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА,
ТРОТОАРА, ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА УЖИЦА ЗА СЕЗОНУ
2017/2018 .
А) ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Организација радова на зимском одржавању на подручју града Ужица за 2017./2018.годину, набавка материјала,
ангажовање механизације и радне снаге вршиће се у складу са финансијским могућностима и утврђеним стандардима.
Зимско одржавање улица и локалних путева на подручју града Ужицa вршиће се по следећим групама приоритета и
то:
I - ПРИОРИТЕТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Улаз у град из правца Београда ( са магистралног пута до кружног тока ) и излаз из града ка Београду ( од кружног тока ка
магистралном путу) и мост преко Ђетиње (код Јавне гараже)
Улица Омладинска од Новог моста у ул. Међај до ул. Љубише Веснића код стадиона
Улица Кнеза Лазара до ОШ ''Краљ Петар II ''
Улица Ужичке Републике
Улица Раднички батаљон
Улица Милоша Обреновића
Круг болнице -главне саобраћајнице
Улица Бањичка, Радничка и Пекарска
Улица Доварје
Улица Димитрија Туцовића од Алексића моста до улице Страхињића Бана и од улица Николе Пашића до улице Милоша
Обреновића
Улица Војводе Демира
Улица Сланушка
Улица Краља Петра I од улице Марије Маге Магазиновић до Сланушке улице
Улица Страхињића Бана
Улица Обилићева
Улица Петра Ћеловића (од улице Краља Петра до ул.Д.Туцовића)
Трг Светог Саве и улица Жичка
Улица Марије Маге Магазиновић
Улица Београдска
Улица Пора
Перони главне аутобуске станице
Улица Михаила Пупина
Улица Златиборска
Улица Николе Пашића
Улица Немањина до капеле на гробљу Сарића осоје
Улица Миливоја Марића до скретања за гробље Влаовац у Севојну
Улица Браће Чолић - од ул. Миливоја Марића до ул. А. Вучковића у Севојну
Улица Александра Вучковића у Севојну
Улица Хероја Дејовића у Севојну
Улица Вишеслава Бугариновића у Севојну
Улица Драгачевска у Севојну
I-

ПРИОРИТЕТ – ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ:

1.
2.
3.

Ада - Врела – Ћитића гробље – Збојштица – Мрамор – Калдрма
Малића брдо –брана Врутци -до скретања за сушичка врела
Пут за депонију Дубоко (од скретања лево са државног пута IIА реда број174)
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Коловоз се чисти машински( расположивом механизацијом), посипа адекватним отапајућим средствима као што су : NaCl (
натријум хлорид тј. со ) и/или CaCl2 ( калцијум хлорид ) и ризлом ( фракција 4-8 мм.). Централне градске улице , ради мањег прљања ,
не посипати ризлом све док су временски услови задовољавајући. У случају потребе за третирање наведених саобраћајница ризлом,
налог ће дати надзорни орган. Обавеза учесника у саобраћају је коришћење зимске опреме у складу са важећим прописима.
Чишћење и уклањање снега са јавних површина мора се започети истовремено са почетком падавина а исте морају бити
очишћене у року од 24 сата по престанку падавина.
II – ПРИОРИТЕТ – ГРАДСКЕ УЛИЦЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Улица Југ Богданова до ул.Кнеза Михаила
Улица Видовданска до ул.Романијска
Улица Карађорђева и ул. Алексе Шантића ка Немањиној ул.
Улица Четртог пука , Петра Лековића и ул. Сарића осоје
Улица Мендино брдо
Улица Добриле Петронијевић од ул Карађорђева до Школе за слушно оштећену децу
Улица Вука Караџића
Улица Димитрија Туцовића од улица Николе Пашића до улица Страхињића Бана
Улица Војвођанска до раскрснице са ул.Николе Тесле
Улица Хаџи Мелентијева
Улица Херцеговачка до улице Градске
Улица Норвешких интернираца
Улица Ужичких хероја
Улица Иве Андрића
Улица Косовска
Улица Теразије
Улица Омладинска од ул. Љубише Веснића до краја стадиона
Улица Нова 4 и Нова 1- крак ка ул. Норвешких интернираца ( у кругу касарне у Крчагову )

II - ПРИОРИТЕТ – ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пут Попова вода – ''Велефарм "
Пут Мрамор – Равни
Пут Борак – Ћитића гробље
Пут Мрамор – Дрежник
Пут за Никојевиће (од скретања лево са државног пута II А реда број195 )
Пут Дубоко – Метаљка

Коловоз се чисти и посипа сољу и ризлом тако да се омогући обављање саобраћаја уз смањену брзину у отежаним условима.
Чишћење и уклањање снега са јавних површина мора се започети
истовремено са почетком падавина а исте морају бити очишћене у року од 48 сати по престанку падавина.
Обавеза учесника у саобраћају је коришћење зимске опреме у складу са важећим прописима.
III – ПРИОРИТЕТ – ГРАДСКЕ УЛИЦЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Улица Ратарскa и део улице Војвођанске (од ул.Н.Тесле до Ратарске)
Улица Кнеза Михаила и део Шумадијске ( од ул. К. Михаила до Војвођанске)
Улица Хероја Јерковића и улица Јована Стерије Поповића
Улица Друге Пролетерске
Улица Краља Петра Првог од ул. Марије Маге Магазиновић до солитера
Улица Кнеза Лазара (испод ''Фротекса'')
Део Улице Николе Тесле до улице Јосифа Панчића
Улица Учитељска
Улица Његошева до улице Петронија Шиша

III – ПРИОРИТЕT ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ:
1. Марин брег – Узуновића гробље - Сарића осоје - до пута за депонију
2. Гредица – Стапари
3. Сињевац – Стапари
4. Попова Вода – Качер - Брковићи
5. Зорина кафана – Рибашевина
6. Ковачница – Максимовићи – Гостиница- Рибашевина и Ковачница-Батина вода-Трешњев пањ
7. Кадињача – Поникве – Пеар
8. Поточање – Таблица (Дрежник)
9. Равни-Равањско поље(Вуловићи)
10. Равни-Попова кућа(пут ка Сирогојну) до границе са Чајетином L=4km
11.Поточањски пропуст-Злакушки пропуст
12.Зорина кафана - Стара џада- Клупе
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Коловоз се чисти и посипа ради омогућавања проходности.
Чишћење и уклањање снега са јавних површина мора се започети истовремено са почетком падавина а исте морају бити
очишењене у року од 48 сати по престанку падавина.
Обавеза учесника у саобраћају је коришћење зимске опреме у складу са важећим прописима.
Елементарне непогоде на улицама и путевима настају када интезивно пада јак снег, дува снажан ветар, пада ледена
киша и буду изузетно ниске температуре. Ако у тим условима механизација предвиђена овим Програмом није у стању да
обезбеди проходност улица и путева ангажује се додатна механизација и радници и обрнуто, ако су временски услови добри
обим механизације и људства предвиђен овим Програмом може се смањити у одређеном временском интервалу а све по
посебном налогу инвеститора.
Оставља се могућност Месним заједницама да поједине путне правце који нису обухваћени овим Програмом , одржавају
самостално, тј. могу се обратити ЈП." Ужице развој ". Након усаглашавања и договора о одржавању конкретних путних праваца, а на
основу склопљеног уговора с извођачем радова у својој месној заједници, у писаној форми упутити захтев како би се благовремено
обезбедила средства планирана за одржавање засеочких путева.
ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊА
На основу положаја и надморске висине Града Ужица, режима темепратуре и снежних падавина, извршено је
искуствено одређивање времена трајања и степена ангажованости зимске службе.
Зависно од предвиђеног приоритета улица и локалних путева који су ушли у Програм за зимско одржавање за
период 2017./2018. године и финансијских могућности Града Ужица одређен је број возила и радника који се ангажују у овом периоду.
Извођач радова је дужан да до 01.11. организује приправност зимске службе, тј. да изврши све припремне радове на
обезбеђењу исправности возила, механизације , набавци соли и агрегата за посипање.
За период од 01.11. – 15.11.
Прва смена од 22 - 7 часова
- возило ФАП са раоником и посипачем
..........................................
- пословођа
..........................................
- радника
................................................................................................

1
1
2

НАПОМЕНА: Наведена смена ће се активирати по потреби, по посебном налогу надзорног органа.
За период од 15.11. – 30.11. и од 16.03. - 31.03.
Прва смена од 22 - 7 часова
- возило ФАП са раоником и посипачем
..........................................
- пословођа
..........................................
- радника
................................................................................................

1
1
2

За период 01.12. – 28.02.
Прва смена од 08-20 часова
- возило ФАП са раоником и посипачем
..........................................
- пословођа
..........................................
- радника
................................................................................................

2
1
4

Друга смена од 20-08 часова
- возило ФАП са раоником и посипачем
..........................................
- пословођа
..........................................
- радника
................................................................................................

2
1
4

Напомена : у интервалу од 16 - 08 часова
- трактор са раоником и посипачем
..........................................
- возило ривал
..........................................
- радника
................................................................................................

1
1
2

За период од 01.03. - 15.03.
Прва смена од 08-20 часова
- возило ФАП са раоником и посипачем
..........................................
- пословођа
..........................................
- радника
................................................................................................

1
1
2

Друга смена од 20-08 часова
- возило ФАП са раоником и посипачем
..........................................
- пословођа
..........................................
- радника
................................................................................................

1
1
2
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Напомена : у интервалу од 16 - 08 часова
- трактор са раоником и посипачем
..........................................
- возило ривал
..........................................
- радника
................................................................................................

1
1
2

*У случају када је потребно извршити чишћење и/или посипање улица које нису обухваћене овим Програмом, ради
изношења смећа, инвеститор радова ће посебим налогом ангажовати додатну механизацију од 8-14 часова.
*У случају интезивних падавина ( снег , ледена киша ) и у ситуацији када извођач радова – ЈКП. Нискоградња не може
благовремено да реагује (у складу са овим Програмом зимског одржавања) оставља се могућност ангажовања других извођача радова
по условима, ценама и облику који ће се усагласити са Градским већем.

Б) ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
У зимском периоду врши се одржавање следећих тротоара и других јавних површина по приоритетима:
I ПРИОРИТЕТ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Чишћење стаза преко трга Партизана у ширини од 2,5m и то:од старе робне куће до стамбене зграде бр.64,од продавнице
Идеа до куле ,од продавнице Идеа па до улице Димитрија Туцовића,од куле па до старе робне куће(дијагонално),стаза од
улице Петра Ћеловића ка пролазу испод стамбене зграде поред фонтане са припадајућим степеништем па до локације
предвиђено за клизалиште и сва степеништа ..
Чишћење стаза у малом парку ширине 2 m.
Чишћење тротоара око малог парка ширине 1,5 m ( од ивичњака ) и плато испред чесме на главној улици ширине 3 m
(правац Симпо – градска кућа).
Чишћење платоа испред Градске куће од ул. Петра Ћеловића ( од почетка гранитних плоча ) до краја зграде Градске куће
у ул. Обилићева ( место где се завршавају гранитне плоче ) са калцијум хлоридом.
Чишћење тротоара у Обилићевој улици од тржног центра Сквер до раскрснице са Омладинском улицом (обе стране)
ширине 2 m( од ивичњака ).
Чишћење тротоара на мосту код Аутобуске станице од краја моста до коловоза у Омладинској улици ( пешачка острва и
прелази за инвалиде ) у ширини од 1 -1.5 m ( од ивичњака)
Чишћење тротоара у ул.Д.Туцовића од раскрснице са Обилићевом улицом до раскрснице са улицом Страхињића Бана
(страна до Ерсте банке ) у ширини од 2 - 2,5 m. ( од ивичњака)
Чишћење тротоара уз Доварје из правца града десна страна од раскрснице улице Ристе Тешића до аутобуске станице"
Болница'' (обухваћено аутобуско стајалиште под Доварјем) у ширини 1,5 -2 m.( од ивичњака)
Чишћење тротоара уз Доварје лева страна од Музеја до уласка у болницу, (обухваћено аутобуско стајалиште испред
Супермаркета и испод Доварја )у ширини од 1 -1.5 m (од ивичњака).
Чишћење дела тротоара испред робне куће Београд од Обилићеве улице ка стамбеној згради Димитрија Туцовића
бр.85(осим платоа РК "Београд") у ширини од 1 -1.5 m (од ивичњака ).
Чишћење тротоара у ул. Д. Туцовића од старе робне куће до стамбене зграде бр 64, ширине 2,5 - 3 m ( од ивичњака ).
Чишћење тротоара у улици Димитрија Туцовића од броја 33, односно степеништа у улици Љубише Веснића до броја 45
и тротоар испред апотеке 4 и прелази на пешачком острву у ширини 1-1,5 m ( од ивичњака ).
Чишћење цветног трга и улазног платоа за пијац(штампани бетон) без соли и струшки ,и тротоар од продавнице Сретен
Гудурић до улице Николе Пашића у целој ширини .
Чишћење тротоара у ул. Сланушка код ''Дома здравља'' од краја апотеке 2 до краја Хитне помоћи и плато у ширини 1-1,5
m.( од ивичњака)
Чишћење тротоара у ул. Косовска испред Дома за мајку и дете(од АДТ диспанзера до краја зграде) у ширини од 1 m ( од
ивичњака ).
Чишћење тротоара испред чесме на Слануши (стазе и степеништа на платоу) у ширини 1-1,5 m. ( од ивичњака).
Чишћење тротоара на мосту на Међају(од краја моста до коловоза у Омладинској улици) цела ширина тротоара .
Чишћење пешачких прелаза целом дужином на свим правцима где се чисте тротоари у целој А зони 1,5 - 2 m.
Чишћење пролаза поред Хитне помоћи и степеништа ка ОШ Нада Матић у ширини 1-1,5 m.
Чишћење тротоара око школе Краљ Петар I(од продавнице Звезда до краја зелене површине у улици Кнеза Лазара) у
ширини од 2 m.( од ивичњака)
Чишћење тротоара у улици Петра Ћеловића од броја 4 до раскрснице са Краљ Петар I обухваћен и тротоар поред
срушене поште у ширини 2-2,5 m.
Чишћење платоа испред главног улаза у цркву Светог Ђорђа и платоа код чесме на тргу Светог Саве без соли.
Чишћење степеништа и пролаза од тржног центра Париз до ОШ Душан Јерковић у ширини 1-1,5 m.
Чишћење тротоара са десне стране улице Николе Пашића од дома Петар Радовановић до пешачке стазе ка Медицинској
школи укључујући и пешачку стазу у ширини од 1,5 m.( од ивичњака).

Чишћење и уклањање снега са јавних површина мора се започети истовремено
са почетком падавина а исте морају бити очишћене у року од 24 сата по престанку падавина.
II ПРИОРИТЕТ
1.
2.
3.
4.

Чишћење тротоара на Ложионичком мосту лева и десна страна у ширини
1 -1,5 m ( од ивичњака ).
Чишћење степеништа испред Републичког завода за социјалну заштиту радника и канал поред степеништа од улице
Војводе Демира до уласка у ОШ Нада Матић у ширини 2,5 -3 m (без соли).
Чишћење моста изнад Саобраћајне школе до коловоза у улици Николе Пашића у ширини од 3 m.
Чишћење степеништа у Ускоковићевом пролазу у ширини од 5 m. (без соли)
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5.
6.

Чишћење степеништа у пролазу код Гимназије у ширини од 5 m. (без соли).
Чишћење леве стране тротоара у Омладинској од раскрсници са Обилићевом до бр.30 (обухваћено Аутобуско стајалиште
код старог Дечјег диспанзера) у ширини 1 -1,5 m.( од ивичњака)
7. Чишћење тротоара у улици Ужичке Републике целом дужином(обухваћено и степениште на Алексића мосту) у ширини
од 3 m.
8. Чишћење тротоара у улици Вука Караџића(целом дужином улице са обе стране до Алексића моста) у ширини од 1m. ( од
ивичњака)
9. Чишћење аутобуских стајалишта(простор од стајалишта до коловоза) и то:
•
на Теразијама;
•
кривина у Коштици;
•
испред ''Треске'' на Алексића мосту;
•
код Јавне гараже;
•
у ул.Николе Пашића испод апотеке бр.4
•
код болнице
•
код зелене пијаце
10. Чишћење степеништа и то:
•
Основна школа ''Стари град'';
•
Основна школа ''Слободан Секулић''
•
Од улице Ужичких хероја , поред вртића , до улице В.Маринковића.
11.Чишћење тротоара у улици Хероја Дејовића и Миливоја Марића потез од
цркве до поште целом ширином .
12.Чишћење дела тротара у ул.Хероја Дејовића изнад вртића целом ширином
од Соколске улице до улице Миливоја Марића.
13.Чишћење тротоара око окретнице у ул.Миливоја Марића целом ширином.
14.Чишћење дела тротоара у ул.Александра Вучковића лева страна у ширини 1 -1,5 m.( од ивичњака)
Чишћење и уклањање снега са јавних површина мора се започети истовремено са почетком падавина а исте морају бити
очишћене у року од 48 сати по престанку падавина
ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊА
За период 01.12 .- 15. 03.
ПРВА СМЕНА ОД 6,00 ДО 15,00 часова
- радника
.....
6
Трактор са раоником и трактор са приколицом се ангажује по потреби. .
НАПОМЕНА :
За старање о ПРОГРАМУ
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА
И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА СЕЗОНУ
2017 . / 2018 . – задужено је ЈП. „Ужице развој“
За старање о ПРОГРАМУ
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА
ТРОТОАРА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА СЕЗОНУ
2017 . / 2018 . – задужена је Градска управа за инфраструктуру и развој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III бр. 352-983/17, 30. 10. 2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

168. На основу чл.103. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица бр. 25/17- пречишћен текст), чл. 146. Закона о
планирању и изградњи (« Сл. гласник РС бр. 145/2014) и на основу чл. 3. и чл. 124. став 3. Одлуке о комуналном уређењу («Сл. лист
града Ужица бр. 6-1/2008, Одлука 17/2009, 14/2010, 15/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/2015) Градско веће на седници одржаној 30.10.
2017. године, донело је
ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ДРУГЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
1.

Овим Програмом утврђују се места и начин остављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама
друге намене на територији града Ужица.
Кат. парцела 9216
КО Ужице
Улица Николе Пашића 17
Техничка школа «Радоје Љубичић»
Република Србија
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Локација Л4: Улица Николе Пашића 17- предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 9216 КО Ужице, типа «Тип 1», намењен
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност поствљања 2 (два) расхладна уређаја за продају напитака, у
складу са сагласностима надлежних државних органа. Није дозвољена продаја цигарета и алкохолних пића.
Како би се локација привела намени, потребно је изместити бетонску жардињеру са засадом (дрво), транслаторним померањем за
3 м ка улазу школе.
Рок коришћења локације је 3 (три) године.
Типови објеката:
1. Киосци- Предвиђено је постављање киоска «Тип 1».
Тип 1
Опис
Киоск намењен искључиво продаји штампе уз могућности да се повећавају продајне површине са изложбеним витринама,
фрижидерима, рекламним витринама итд.
Конструкција
Челик, поцинковани пластифицирани у боји антрацит/РАЛ 7016 или по жељи, са детаљима инокс/ алуминијум.
Нише за смештај фрижидера.
Израђују се према димензијама стандардних фрижидера. Нише за спољни фрижидер димензија су светлог отвора 80x 205 цм и
уграђују се са бочне стране киоска и то 1 (један) фрижидер на једну или другу страну киоска.
2.

Овај Програм доставити ЈП «Ужице развој», Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију, Градској
управи за инфраструктуру и развој и Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове и исти објавити у
«Службеном листу града Ужица».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III бр. 353-561/17-02, 30. 10. 2017. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

169. На основу члана 103. Статута града Ужица (Сл.лист број 25/2017-пречишћен текст), члана 33. Закона о заштити ваздуха
(Сл.гласник РС број 36/09 и 10/13), Локалног еколошког акционог плана града Ужица (Сл.лист града Ужица број 21/11), Одлуке о
прихватању Студије оправданости приступању пословима гасификације у општини Ужице (Сл.лист општине Ужице број 12/05),
Закључка Скупштине града Ужица број 06-77/16 од 27.12.2016.године, у циљу спровођења Краткорочног акционог плана заштите
квалитета ваздуха на територији града Ужица, Градско веће на седници одржаној дана 30. 10. 2017. године доноси
ОДЛУКУ
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ правни субјекти који имају седиште на територији града Ужица, којима је град Ужице оснивач, којима се
грејање плаћа из буџета града Ужица или којима је град Ужице финансијски помогао да изврше конверзију грејања на природни гас,
да су обавезни да у грејној сезони у периодима повећаног аерозагађења (од 15.11.2017. године до 15.02.2018. године) користе за
грејање природни гас, осим у случајевима када природни гас није доступан на тржишту.
2. Правни субјекти из тачке 1. ове Одлуке дужни су да природни гас као енергент користе и у случају да је цена мазута или
другог еколошки неприхватљивог енергента у односу на природни гас мања.
3. Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће инспекција за заштиту животне средине у складу са Законом о заштити од
ваздуха.
4. Ова одлука ће се објавити на сајту градаУжица и у "Службеном листу града Ужица".
5. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 06-60/17-1, 30. 10. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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Редни
број
167.
168.
169.

Страна
Програм зимског одржавања улица, тротоара, других јавних површина и локалних путева на подручју града
Ужица за сезону 2017/2018.....................................................................................................................................................
Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама друге намене на
територији града Ужица..........................................................................................................................................................
Одлука обавезивању правних субјеката да у грејној сезони, у периодима повећаног аерозагађења, користе за
грејање природни гас...............................................................................................................................................................
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