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18. На основу члана 2. Одлуке о установљењу захвалнице града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр.
17/139), Градско веће на седници одржаној дана 26.01.2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА ГРАДА УЖИЦА
1. Поводом школске славе Светог Саве захвалнице града Ужица додељују се, као посебан облик признања, за
допринос квалитетном образовању и васпитању и унапређењу образовно-васпитног рада, а на предлог Педагошког савета
и колектива Предшколске установе Ужице и актива директора основних и средњих школа:
- Оливери Миливојевић, васпитачу у Предшколској установи « Ужице»
- Ирени Дрндаревић, наставнику српског језика и књижевности у Основној
школи «Алекса Дејовић» Севојно
- Јелени Павловић, дипломираном психологу у Техничкој школи Ужице
2. Захвалнице се додељују 27. јануара 2017. године.
3. Уз захвалнице се додељује и новчани износ од 50.000,00 динара.
4. Одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III бр. 06-11/17, 26. 01. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

19. По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су у "Службеном листу града Ужица", број
број 24/16, у Изменама и допунама Плана генералне регулације „Бела Земља“, поткрале техничке грешке, па се даје

ИСПРАВКА
1. ''У графичком делу Плана уклања се регулациона линија са граница кат. парцеле број 1349/8 КО Дријетањ и
исправља у карти саобраћаја постављањем на границу кат. парцела број 1349/1 и 1349/2, обе КО Дријетањ''.
2. ''У графичком делу Плана уклања се регулациона линија између кат. парцела број 1450/17 и 1504/4, обе КО
Дријетањ и исправља постављањем на границу кат. парцеле број 1504//4 КО Дријетањ према постојећој саобраћајници, а
регулациона линија према планираној саобраћајници исправља постављањем на границу појаса регулације наспрам к.п.
број 1450/17 и 1504/4, обе КО Дријетањ''.
3. ''У графичком делу Плана уклања се грађевинска линија на кат. парцела број 1450/17 КО Дријетањ и
поставља на регулациону линију према постојећој и планираној саобраћајници (поклапају се)''.
4. ''На кат. парцелама број 1450/17 и 1504/4, обе КО Дријетањ планира се изградња вртића - објекта
предшколског образовања, као објекта јавне намене''.
5. ''У графичком делу Плана на локацији за коју је планирана изградња вртића (кат. парцеле број 1450/17 и
1504/4 обе КО Дријетањ) додаје се ознака Ј4 – предшколско образовање''.
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА
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