СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIX

8. јун 2018. године

Број 27/18

109. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 132/14
и 145/2014), члана 3. и 124. став 3. Одлуке о комуналном уређењу ("Сл.лист града Ужица", број 6-1/08, 21/08, 17/09, 14/10, 15/10, 13/11,
17/12, 12/13, 22/15 и 10/17) и члана 103. Статута града Ужица ("Сл.лист града Ужица" број 25/17-пречишћен текст), Градско веће на
седници одржаној 08.06.2018. године, донело је
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
1. Овом Одлуком мења се и допуњује Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене на територији града Ужица, тако што се:
- Бришу из Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на
територији града Ужица, мањи монтажни објекти привременог карактера, и то:
У Свесци 1: КИОСЦИ и расхладни уређаји за продају напитака
Локација ознаке Л 18: Ужице, улица М.Пупина, поред аутобуске станице, којом је предвиђено постављање киоска на
кат.парцели број 8496/5 КО Ужице, тип киоска "Тип 1", површине киоска 3,00 м2, површине локације 5,00 м2, са роком трајања закупа
од 3 (три) године, са наменом терцијалне (услужно-трговинске) делатности;
У Свесци 3: РЕКЛАМНИ ПАНОИ
Локација ознаке Л 4: Ужице, улица М.Пупина, аутобуска станица, димензије паноа 4,00м x 3,00м, заузете површине
2
5,00м , са роком коришћења од 5 (пет) година.
- Допуњује Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на
територији града Ужица, тако да "право учешћа на огласу имају спортске организације регистроване као удружења у складу са
Законом о спорту, Спортски савези и друштва у складу са Законом о спорту и установе за спорт регистроване на територији Републике
Србије", и то:
У Свесци 2: ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ
Локација ознаке Л 9: Крчагово, улица Бањичка, у кругу спортско рекреативног центра у оквиру "Радне зоне Крчагово", на
бетонираном платоу предвиђен је простор за поставку терена за мали фудбал са вештачком подлогом, у оквиру мера 22,00м x 45,00м,
са роком закупа од 4 (четири) године.
Локација ознаке Л 11: Крчагово, улица Бањичка, у кругу спортско рекреативног центра у оквиру "Радне зоне Крчагово",
којим је предвиђен простор за постављање "балон" спортске хале, у оквиру мера 22,20м x 56,80м, на површини око 1260,00м2, са роком
коришћења од 4 (четири) године.
2. Ову Одлуку доставити ЈП "Ужице развој", Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију и Градској
управи за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове.
3. Ово Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 353-337/18, 08.06.2018.године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

110. На основу члана 9. ст.1. тач.3. Закона о одбрани од града (''Службени гласник РС'' бр. 54/2015), члана 20. ст.1. тач.19.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007), члана 15. ст.1. тач.11. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'' бр. 111/2009 и 92/2011) и члана 103. Статута Града Ужица (''Службени лист Града Ужица'' бр.6/13), Градско
веће Града Ужица на седници одржаној 08. 06. 2018.године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ДОДАТНО АНГАЖОВАЊЕ ПРОТИВГРАДНИМ
СТРЕЛЦИМА РЦ ''УЖИЦЕ'' У 2018 ГОДИНИ
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1. Стрелцима на подручју Радарског центра Ужица, који су ангажовани на противградним станицама на територији Града
Ужица, исплатиће се накнада за додатно ангажовање у износу од 4.000,00 динара нето, односно 6.329,12 динара бруто, месечно та
период од 15.04.2018.год до 15.10.2018.године, по ангажованом стрелцу.
2. Право на накнаду за додатно ангажовање из тачке 1. овог решења имају противградни стрелци који су са РХМЗ Србије
закључили уговор о ангажовању.
3. Исплата наканде извршиће се из буџета Града Ужица са позиције 371 Специјализоване услуге, економска класификација
424, функција 421-Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, раздео 9. Градска управа за инфраструктуру и развој, Одлуке о буџету за
2018.годину у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
4. Са противградним стрелцима из члана 3. ове Одлуке закључиће се Уговор о делу за додатно ангажовање на пословима
противградне заштите.
При закључивању уговора противградни стрелци су дужни да доставе копију уговора о ангажовању из тачке 2. овог решења.
5. За спровођење овог решења задужује се Градска управа за финансије.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градско веће
II БР. 401-304/18, 08. 06.2018.године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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