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 186.  На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. лист 
општине Ужице» број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице («Сл. 
лист општине Ужице» број 2/05), Градско веће, на седници одржаној 16.12.2008. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице на Одлуку Управног одбора број 09-01/3 08 од 1.12.2008. године којом је 
утврђена висина накнаде за услуге депоновања смећа и то: 
 

1. Стамбени простор         дин/м², месечно............................ 0,85 
2. Пословни простор чија је површина до 80м², 

дин/м²месечно (корисници који нису обухаћени тачкама 
3-18)....................................................................................... 3,40 

3. Пословни простор површина од 80 до 2000 м² дин/м²..... 1,75 
4. Пословни простор површине од 2001-10.000м² дин/м².... 1,22 
5. Пословни простор чија је површина преко 10.000м² 

дин/м².................................................................................... 0,98 
6. Магацински простор преко 80м² дин/м²............................ 0,70 
7. 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..................................................................... 0,77 

8. Пословни простор чија је површина до 40м², трговина 
прехрамбеном робом ауто делова, књижаре, апотеке, 
пољ.апотеке и угоститељство, месечни паушал................. 273,00 

9. Пословни простор чија је површина од 40 до 80 м², 
трговина, прехрамбеном робом и угоститељство, 
месечни паушал..................................................................... 546,00 

10. Пословни простор чија је површина до 40м², златари, 
сарачи, сајџије, кројачи, обућари, зубарске и лекарске 
ординације, трафике, салони забавних игара, фоторадње, 
апотеке, видеотеке, месечни  паушал.................................. 136,00 

11. Пословни простор чија је површина од 40 – 80 м², 
златари, сарачи, сајџије, кројачи, обућари, зубарске и 
лекарске ординације, трафике и штампарије, месечни 
паушал.................................................................................... 273,00 

12. Пословни простор чија је површина до 40м², 
адвокатске, књиговодствене и друге интелектуалне 
услуге, ауто школе, магацински простор, месечни 
паушал.................................................................................... 86,00 

13. Пословни простор чија је површина од 40-80 м², 
адвокатске, књиговодствне и друге интелектуалне 
услуге,магацински простор, месечнипаушал...................... 113,00 

14. Депоновање смећа из пословног простора  до 40м²м, 
СТКР, текстилне радње, фризерски салони, рибаре и 
месаре продаја брзе хране, штампарије, цвећаре, 
месечни паушал..................................................................... 214,00 

15. 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...................................................... 431,00 

16. Депоновање смећа из пословног простора од 40-80 
м²рибаре и месаре................................................................. 741,00 
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17. Депоновање смећа из пословног простора до 40м², 
сервиси за разне поправке, аутомеханичари, 
аутоелектричари, сервиси за Р и ТВ, вулканизери, 
месечни паушал..................................................................... 185,00 

18. Депоновање смећа из пословног простора од 40-80м², 
сервис за разне поправке, аутомеханичари, 
аутоелектричари, сервис за Р и ТВ, аутоперионице, 
вулканизери, месечни паушал.............................................. 369,00 
 
II Решење Општинског већа 11 број 023-4/08 од 29.01.2008. године, остаје на снази и примењиваће се само на цене изношења 

смећа.  
 
III  Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  «Службеном листу града Ужице». 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број 352-66/08, 16.12.2008. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Милован Петровић, с.р. 
 
 
187. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. лист 

општине Ужице» број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице («Сл. 
лист општине Ужице» број 2/05), Градско веће, на седници одржаној 16.12.2008. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице: 
-  на ценовник  основних погребних услуга; 
- ценовник пијачних услуга; 
- ценовник услуга паркирања и одношења непрописно паркираних возила, 
 
које је донео Управни одбор ЈКП «Биоктош» 19.08.2008. године, под бројем 09-01/19-08. 
 
II  Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број 06-67/08, 16.12.2008. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Милован Петровић, с.р. 
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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 - 
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