SLU@BENI LIST
OP[TINE U@ICE
XXXX

15. septembar 2005. godine

Broj 9/05

74. Na osnovu ~lana 23. Zakona o komunalnim delatnostima ("Slu`beni glasnik RS", broj 16/97 i 42/98) i ~lana 15.
Odluke o organizovawu JP "Vodovod" U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 2/05), Op{tinsko ve}e op{tine
U`ice, na sednici odr`anoj 2. avgusta 2005. godine, donosi

RE[EWE
1. DAJE SE saglasnost JKP "Vodovod" U`ice na cene proizvodwe i isporuke vode i odvo|ewa otpadnih voda, i to:
za doma}instva..................................................................
za osnovne i sredwe {kole, de~ije ustanove i sl. ....
za privredu i ostale potro{a~e...................................

13,48 din/m3
6,69 din/m3
44,85 din/m3

Na ime kori{}ewa kanalizacije - odvo|ewa otpadnih voda, korisnici pla}aju 25% od cene utro{ene vode.
2. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa a objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice".
OP[TINA U@ICE
OP[TINSKO VE]E
11 broj 352-27/05, 02.avgust 2005.godine
PREDSEDAVAJU]I
Milomir Sredojevi}
zam. predsednika op{tine, s.r.

75. Na osnovu ~lana 27. ta~ke 3. Zakona o Javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa
("Slu`beni glasnik RS", broj 25/2000 i 25/2002) i ~lana 15. Odluke o organizovawu Javnog komunalnog preduze}a "Toplota"
U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 2/05), Op{tinsko ve}e op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 15. septembra
2005. godine, donosi

RE[EWE
I DAJE SE saglasnost JKP "Toplota" U`ice za pove}awe cene proizvodwe i isporuke toplotne energije i to:
za stambeni prostor u iznosu od................................... 41,00 din/m2
za {kole, socijalne ustanove i druge povla{}ene 82,00 din/m2
korisnike. ....
za kancelarijski prostor............................................... 102,50 din/m2
za ostali poslovni prostor........................................... 123,00 din/m2
2. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice".
OP[TINA U@ICE
OP[TINSKO VE]E
11 broj 352-47/05, 15.septembar 2005.godine
PREDSEDAVAJU]I
Miroslav Marti}
predsednik op{tine, s.r.
76. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећаима 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 15. септембра 2005. године, доноси

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

1. Стамбени простор I категорија, дин/м²,месечно..............................................................
2. Пословни простор чија је површина преко 80м²
II категорија,
дин/м²,месечно............
3. Одређени корисници пословног простора чија је површина преко 80м², III
категорија (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,

1,80 дин.
7,35 дин.

1,67 дин.
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месечно.....................................................................................................................................
4.Пословни простор чија је површина до 40м², трговина прехрамбеном робом и
угоститељство, месечни паушал............................................................................................
4a. Пословни простор чија је површина од 40 до 80 м², трговина прехрамбеном робом
и угоститељство, месечни паушал.........................................................................................
5. Пословни простор чија је површина до 40м², златари, сарачи, сајџије, кројачи,
обућари, зубарске и лекарске ординације, трафике, салони забавних игара, видеотеке,
месечни паушал.......................................................................................................................
5a. Пословни простор чија је површина од 40 – 80м², златари, сарачи, сајџије,
кројачи, обућари, зубарске и лекарске ординације, трафике и штампарије, месечни
паушал........
6. Пословни простор чија је површина до 40м², адвокатске, књиговодствене и друге
интелектуалне
услуге,
месечни
паушал.................................................................................
6a. Пословни простор чија је површина од 40-80м², адвокатске, књиговодствне и
друге интелектуалне услуге, месечни паушал......................................................................
7. Изношење и депоновање смећа из пословног простора до 40м², СТКР, текстилне
радње, фризерски салони, рибаре и месаре, продаја брзе хране, штампарије, месечни
паушал......................................................................................................................................
7a. Изношење и депоновање смећа из пословног простора од 40-80м², СТКР,
текстилне радње, фризерски салони, рибаре и месаре, продаја брзе хране, салони
забавних
игара,
видотеке,
месечни
паушал...........................................................................
8. Изношење и депоновање смећа из пословног простора до 40м², сервиси за разне
поправке, аутомеханичари, аутоелектричари, сервиси за Р и ТВ, вулканизери, месечни
паушал...............
8a. Изношење и депоновање смећа из пословног простора од 40-80м², сервиси за
разне поправке, аутомеханичари, аутоелектричари, сервис за Р и ТВ , вулканизери,
месечни паушал

590,00 дин.
1.181,00 дин.

294,00 дин.

590,00 дин.

187,00 дин.
373,00 дин.

462,00 дин.

931,00 дин.

399,00 дин.

797,00 дин.

II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице».
OP[TINA U@ICE
OP[TINSKO VE]E
11 broj 352-48/05, 15. septembar 2005.godine
PREDSEDAVAJU]I
Miroslav Marti}
predsednik op{tine, s.r.
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Izdaje i {tampa: Skup{tina op{tine U`ice, odgovorni urednik Milojka Sekuli}, sekretar Skup{tine op{tine Tehni~ki urednik Sr|an Petrovi} - Redakcija i administracija: Slu`ba za zajedni~ke poslove op{tine U`ice - Telefon
590-150- 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 2005. godinu iznosi 4250 dinara - Tira` 100
primeraka

