СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIX

19. новембар 2018. године

Број 44/18

176. На основу чл. 103.Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 25/17- пречишћен текст) и
предлога ЈП "Ужице развој" бр. 355-268/17 од 13. новембра 2018. године, Градско веће, на седници одржаној дана 14.
11. 2018. године, доноси
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
СВЕСКА I
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА Л 14: предвиђа се измештање киоска типа „Тип 1“, намењен терцијарним делатностима (услужнотрговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима
надлежних државних органа.
Рок коришћења локације је 3 (три) године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 355-268/17-04, 14.11. 2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.

177. На основу члана 103. Статута града Ужица (Сл.лист број 16/2013-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 19.11.2018. доноси
ОДЛУКУ
О ПРИМАРНОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА КАО ЕНЕРГЕНТА У ЈАВНИМ
ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ 2018/19
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
15.11.2018. године до 15.02.2019. 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 352-283/15, 19. 11. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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Страна
Измена Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на
територији града Ужица..........................................................................................................................................................
Одлука о примарном коришћењу природног гаса као енергента у јавним објектима на територији града Ужица у
грејној сезони 2018/18.............................................................................................................................................................
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