СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
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22. јул 2020. године

Број 32/20

106. Завод за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, на основу члана 78. Закона о опште
управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016), чл. 29. став 2, у вези са чланом 27. Закона о културним добрима ("Службени
гласник РС", бр. 71/94, 52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон)
ОБАВЕШТАВА
Све сопственике или правна лица, као и општину, да је Завод за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Улица Цара
Лазара бр. 24, као стварно и месно надлежан дана 8.07.2019. године, извршио евидентирање добра под претходном заштитом:
Електрична централа Турица, Турица, Ужице, на катастарској парцели број 7731 КО Ужице, у јавној својини, ради предлагања
предметне непокретности за културно добро.
Евидетирање добра извршено је на основу члана 29. став 2, у вези са чланом 27. Закона о културним добрима ("Службени
гласник РС", бр. 71/94).
Мере заштите утврђене наведеним Законом за утврђена и проглашена културна добра примењују се и на непокретности које
су евидентиране да уживају претходну заштиту.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број 1375/1, 11.07.2019. године
Краљево
ЗА ЗАВОД
ВД ДИРЕКТОРА
Иван Милуновић, с.р.

107. По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у "Службеном листу града Ужица", број 19/19
поткрала техничка грешка, па се даје
ИСПРАВКА
У Одлуци о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији града Ужица ("Службени лист града
Ужица", број 19/19) врши се исправка у поглављу "XXIV НАСЕЉЕНО МЕСТО ДРИЈЕТАЊ", уместо "36. Улица Николе Пашића"
треба да стоји "36. Улица Видовданска".
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА

334

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 32/20"

САДРЖАЈ БРОЈ 32/20
Редни
број
106.
107.

Страна
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Краљево............................................................................................
Исправка...................................................................................................................................................................................

333
333

Издаје и штампа: Скупштина града Ужица - Одговорни уредник: Слађана Митровић, секретар Скупштине града - Технички уредник: Срђан Петровић - Редакција и
администрација:
Градска
управа
за
послове
органа
града,
општу
управу
и
друштвене
делатности
Телефон:
031/590-151

