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 133. На основу члана 35. став 1. тачка 18. и става 3. Одлуке о организовању ЈКП "Градска топлана" Ужице («Сл. лист града 
Ужица", број 15/10) и члана 77. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08), Градско веће, на седници одржаној 
29.12.2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП "Градска топлана" Ужице број 1190 од 14.12.2011. године, којом се 
утврђује цена услуге грејања за период од 1.01.2012. године. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 352-99/11, 29.12.2011.године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р.  

 
 
 Извод из Одлуке Управног одбора ЈКП "Градска топлана" Ужице, број 1190 од 14.12.2011. године, који се односи на цену 
услуге грејања: 
 Усваја се повећање цене услуге грејања од 01.01.2012. године, и то при односу стамбени (1) : повлашћени (2) : пословни (3): 

 
− стамбени простор      78,66 дин/м2 
− повлашћени простор      173,06 дин/м2 
− пословни простор      235,99 дин/м2 
− варијабилни део по утрошку испоручене топлотне енергије  4,17 дин/kwh (за стамбени) 

   9,18 дин/kwh (за повлашћени) 
   12,50 дин/kwh (за пословни) 

− фиксни део       24,43дин/м2 (за стамбени) 
       34,26 дин/м2  или 224,48 дин/kwh (за повлашћени) 
       34,26 дин/м2 или 224,48 дин/kwh (за пословни). 

 
 Цена грејања за нове прикључке која се плаћа од 15. октобра до 15. априла (6 месеци, само за време грејања) износи: 

− стамбени простор  157,32дин/м2 
− повлашћени простор  346,12 дин/м2 
− пословни простор  471,98 дин/м2. 

 
 

УПРАВНИ ОДБОР 
ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Цицварић, с.р.  
 
 

134. На основу члана 15. Одлуке о организовању ЈКП "Биоктош" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", број 2/05) и члана 77. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Градско веће, на седници одржаној 29.12.2011. године, донело је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП "Биоктош" број 09-01/38 од 13.12.2011. године којoм се утврђује висина 

накнаде за услуге изношења и депоновања смећа за период од 1.01.2012. године. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 06-88/11, 29.12.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"БИОКТОШ" 
Управни одбор 
Број 09-01/38-11, 13.12.2011. године 

 
На основу члана 32. Статута ЈКП "Биоктош" Ужице, Управни одбор ЈКП "Биоктош", на седници од 30.12.2009. године донео 

је 
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ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА 

 
ЦЕНА 

Ред. број НАЗИВ УСЛУГА Изношење 
смећа 

Депоновање 
смећа 

Укупно 

1 2 3 4 5 
1. Стамбени простор, месечно дин/м2 3,52 1,25 4,77 
2. Пословни простор чија је површина до 80м2, дин/м2,месечно 14,14 5,00 19,14 
3. Пословни простор површине од 80 до 2000 м2 13,79 3,07 16,86 
4. Пословни простор површине од 2001 до 10.000 м2 13,68 2,46 16,14 
5. Пословни простор чија је површина преко 10.000 м2 3,53 1,40 4,93 
6. Магацински простор преко 80 м2 2,90 1,03 3,93 
7. Одређени корисници пословног простора чија је површина 

преко 80м2, (установе и организације за децу и омладину, савези 
бораца, инвалиди, жртве рата, удружења пензионера, установе и 
организације образовања, васпитања, науке, културе и спорта, 
социјалне и хуманитарне установе и организације) дин/м2, 
месечно 

3,17 1,14 4,31 

8.  Пословни простор чија је површина до 40 м2, трговина 
прехрамбеном робом и аутоделовима, књижаре, апотеке, 
пољопривредне апотеке и угоститељство, месечни паушал 

1.130,53 401,22 1.531,75 

9. Пословни простор чија је површина од 40 до 80 м2, трговина, 
прехрамбеном робом и угоститељство, месечни паушал 

2.261,04 802,45 3.063,49 

10. Пословни простор чија је површина до 40 м2, златари, сарачи, 
сајџије, кројачи, обућари, зубарске и лекарске ординације, 
трафике, прод. сладоледа, салони забавних игара, мењачнице, 
кладионице, фоторадње, видеотеке, месечни паушал 

563,26 199,88 763,14 

11. Пословни простор чија је површина од 40 до 80 м2, златари, 
сарачи, сајџије, кројачи, обућари, зубарске и лекарске 
ординације, трафике и штампарије, месечни паушал 

1.130,53 401,23 1.531,76 

12. Пословни простор чија је површина до 40 м2, адвокатске, 
књиговодствене и друге интелектуалне услуге, аутошколе, 
магацински простор, месечни паушал 

407,95 130,37 538,32 

13. Пословни простор чија је површина од 40 до 80 м2, адвокатске, 
књиговодствене и друге интелектуалне услуге, аутошколе, 
магацински простор, месечни паушал 

700,27 183,89 884,16 

14. Пословни простор до 40 м2, СТКР, текстилне радње, 
фризерски салони, рибарнице и месаре, продаја брзе хране, 
штампарије, цвећаре, месечни паушал 

887,47 314,61 1.202,08 

15. Пословни простор од 40 до 80 м2, СТКР, текстилне радње, 
фризерски салони, продаја брзе хране, салони забавних игара, 
видеотеке, штампарије и цвећаре, месечни паушал 

1.783,67 633,35 2.417,02 

16. Пословни простор од 40 до 80 м2, рибарнице и месаре 3.064,52 1.088,73 4.153,25 
17. Пословни простор до 40 м2, сервис за разне поправке, 

аутомеханичари, аутоелектричари, сервиси за Р и ТВ, 
вулканизери, месечни паушал 

764,50 271,77 1.036,27 

18. Пословни простор од 40 до 80 м2, сервис за разне поправке, 
аутомеханичари, аутоелектричари, сервис за Р и ТВ, 
аутоперионице, вулканизери, месечни паушал 

1.526,18 542,17 2.068,35 

19. Пословни простор (сале за издавање, дрвопрерађ. стоваришта 
и аутотпади) 

1.888,00 683,16 2.571,16 

20. Инвеститори изградње грађев. објеката (док траје изградња) 1.888,00 683,16 2.571,16 
 
  НАПОМЕНА:  Прерасподела структуре цене за изношење и депоновање смећа 
    извршена је у складу са утврђеном ценом депоновања Регионалне 
    депоније "Дубоко" од 15 евра по тони. 

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 
Добрица Савић, с.р. 
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Izdaje i {tampa: Skup{tina grada U`ica, odgovorni urednik Branka Bla`evi} Vujovi}, sekretar Skup{tine grada - Tehni~ki urednik Sr|an 

Petrovi} - Redakcija i administracija: Gradska uprava za poslove organa grada, op{tu upravu i dru{tvene delatnosti - Telefon 590-151- Teku}i ra~un za 
pretplatu: 840-93641-20, sa naznakom za "Slu`beni list" - kod Uprave za javna pla}awa - Filijala U`ice - Po{tarina pla}ena pau{alno - Godi{wa akontaciona 

pretplata za 2011. godinu iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka 


