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71. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука
УС и 24/2011) и на основу члана 3 и члана 124, став 3. Одлуке о комуналном уређењу (''Службени лист града Ужица'', бр. 6-1/2008,
21/2008-др. Одлука, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/15), Градско веће града Ужица на седници одржаној 15.
05. 2019. године доноси
ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ДРУГЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Овим Програмом утврђују се места и начин постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама
друге намене на територији Града Ужица.
Кат парцела 9143
КО Ужице
Улица Димитрија Туцовића 133
Стамбена заједница Димитрија Туцовића 133/1
Стамбена заједница Димитрија Туцовића 133/б
Стамбена заједница Димитрија Туцовића 133/вУжице
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА Л 1: предвиђа се постављање киоска, типа "Тип 2", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске),
уз могућност постављања 1 (једног) расхладног уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа,
према графичком прилогу.
Рок коришћења локације је 3 (три) године.
Општи услови:
•Предвиђено је постављање киоска типа ''Тип 2''
•
Опис
Киоск намењен искључиво продаји штампе, уз могућност да се повећавају продајне површине са изложбеним витринама,
фрижидерима, рекламним витринама итд (уз сагласност надлежне службе).
Конструкција
Носиви и декоративни оквир израђени од челичних топло цинкованих хладнообликованих профила. Сви спојеви оквира и
спојеви лимова и оквира међусобно су заварени и заштићени цинк премазом. Видљиви оквири и лимови завршно обојени shop
примером и полиуретанском двокомпонентном антрацит бојом.
Нише за смештај фрижидера
Израђују се према димензијама стандардних фрижидера. Нише за спољни фрижидер димензија су светлог отвора 80х205 цм и
уграђују се са предње стране киоска и то 2 (два) фрижидера.
*Киоск се поставља на временски период од 3 године, рачунајући од дана добијања решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број353-142/19-04
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

72. На основу члана 55. став 5. Закона о водама ("Сл. гласник РС“ бр.30/10, 93/2012, 101/2016 и 95/2018) и прибављеног
мишљења ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш - Секција "Ужице" број 4287/1 од 06.05.2019.године Градско веће града Ужица на
седници одржаној 15.05.2019. године донело је
НАРЕДБУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ГРАДА УЖИЦА ЗА ВОДЕ II РЕДА У 2019. ГОДИНИ

1. Овом Наредбом утврђује се Оперативни план одбране од поплава за подручје града Ужица у 2019. години, који је
одштампан уз ову Наредбу и чини њен саставни део.
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2. Ова Наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 87- 18/19- VII, 15.05.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

Оперативни план одбране од поплава за подручје града Ужица за воде II реда у 2019. години можете преузети са линка
http://uzice.rs/wp-content/uploads/2019/05/UZICE-OPERATIVNI-PLAN-ODBRANE-OD-POPLAVA-I-BUJICA-ZA-2019-godinu.pdf.
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