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1. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. 
гласник РС» број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице 
(«Сл. лист општине Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице на седници одржаној 29. јануара 2008. године, 
доноси   

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице на  цене изношења  и депоновања смећа и то: 
 

1. Стамбени простор I категорија, дин/м², месечно....... 2,42 дин. 
2. Пословни простор чија је површина преко 10.000м²...... 2,42 дин  

3. Пословни простор чија је површина преко 80м² 
дин/м², месечно................................................................. 9,73 дин. 
4. 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 огранизације) 
дин/м², месечно................................................................. 2,19 дин. 
5. Пословни простор чија је површина до 40м², 
трговина прехрамбеном робом, ауто делова, књижаре, 
пољ.апотеке и угоститељство, месечни паушал............. 781,00 дин. 
5а. Пословни простор чија је површина од 40 до 80м², 
трговина прехрамбеном робом  и угоститељство, 
месечни паушал................................................................. 1.561,00 дин. 
6.Пословни простор чија је површина до 40м², 
златари, сарачи, сајџије, кројачи, обућари, зубарске и 
лекарске ординације, трафике, салони забавних игара,  
фоторадње,  видеотеке, месечни  паушал........................ 389,00 дин  

6а. Пословни простор чија је површина од 40 – 80м², 
златари, сарачи, сајџије, кројачи, обућари, зубарске и 
лекарске ординације, трафике и штампарије, месечни 
паушал................................................................................ 781,00 дин. 
7.Пословни простор чија је површина до 40м², 
адвокатске, књиговодствене и друге интелектуалне 
услуге, ауто школе, магацински простор, месечни 
паушал................................................................................ 247,00 дин.  
7а. Пословни простор чија је површина од 40-80м², 
адвокатске, књиговодствне и друге интелектуалне 
услуге, ауто школе, магацински простор, месечни 
паушал................................................................................ 493,00 дин. 
8.Изношење и депоновање смећа из пословног 
простора  до 40м², СТКР, текстилне радње, фризерски 
салони, рибаре и месаре, продаја брзе хране, 
штампарије, цвећаре, месечни паушал............................ 611,00 дин. 
8а. Изношење и депоновање смећа из пословног простора 
од 40-80м², СТКР, текстилне радње, фризерски салони, 
продаја брзе хране, салони забавних игара, видеотеке, 
штампарије и цвећаре, месечни паушал................................. 1.231,00 дин. 
8б. Изношење и депоновање смећа из пословног 
простора од 40-80 м², рибаре и месаре, месечни 
паушал................................................................................ 2.116,00 дин 
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9. Изношење и депоновање смећа из пословног простора 
до 40м², сервис за разне поправке, аутомеханичари, 
аутоперионица, аутоелектричари, сервиси за Р и ТВ, 
вулканизери, месечни паушал.................................................. 528,00 дин. 
9а. Изношење и депоновање смећа из пословног простора 
од 40-80м², сервис за разне поправке, аутомеханичари, 
аутоелектричари, сервис за Р и ТВ , аутоперионице, 
вулканизери, месечни паушал.................................................. 1.054,00 дин.  
 
II  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 023-4/08, 29.01.2008. године       

 

PREDSEDAVAJU]I 

zamenik predsednika Op{tine 

Radovan Ristovi}, s.r. 

  
 2. На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», број 16/97 и 42/98) и члана 15. 
Одлуке о организовању ЈКП «Водовод» Ужице («Сл.лист општине Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице, 
на седници одржаној 29.01.2008. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Водовод» Ужице на цене производње и испоруке воде и одвођења отпадних 
вода, и то: 

 
- за домаћинства.................................................................. 18,29 дин/м³ 
- за повлашћене потрошаче (основне и средње школе, 
дечије установе и сл.).......................................................... 

9,12 дин/м³ 

- за привреду и остале потрошаче...................................... 57,31 дин/м³ 
На име коришћења канализације – одвођења отпадних вода, корисници плаћају 25% од цене утрошене воде. 
 
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Ужице».  

 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-84/08, 29.01.2008. године       

 

 

PREDSEDAVAJU]I 

zamenik predsednika Op{tine 

Radovan Ristovi}, s.r. 
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