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1. На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/06) и члана 28. и 77.
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Градско веће, на седници одржаној 24. јануара 2011. године,
доноси
ОДЛУКУ
1. Овлашћује се ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице, да у име и за рачун Градске управе за послове финансија,
рачуноводства и привреде, Одељења за локалну пореску администрацију града Ужица, врши утврђивање, контролу и
наплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта у периоду од 01.01. до 31.12.2011. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 418-1/11, 24. јануар 2011.године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Јован Марковић, с.р.

2. На основу члана 77. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Градско веће, на седници
одржаној 24. јануара 2011. године, доноси
ОДЛУКУ
1. Утврђује се висина месечне закупнине за 2011. годину, за регионалне и локалне електронске медије, на
емисионом објекту-репетитору и антенској кућици на локацији Биоктош, и то:
− за регионалне и локалне тв станице у износу од 3.000,00 дин. + ПДВ и валоризација закупнине на
месечном нивоу према индексу раста цена на мало на бази објављених званичних статистичких
података,
− за регионалне и локалне радио станице у износу од 1.500,00 дин. + ПДВ и валоризација закупнине на
месечном нивоу према индексу раста цена на мало на бази објављених званичних статистичких
података.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 06-2/11, 24. јануар 2011.године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Јован Марковић, с.р.
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