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LVII

Број 29/22

136. На основу чл. 80. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" 4/19), због поремећаја у снабдевању водом за пиће на
територији града Ужица изазваних прекомерном потрошњом и ненаменским коришћењем воде за пиће, Градско веће града Ужица
издаје следећу:
НАРЕДБУ
1. УПОЗОРАВАЈУ СЕ грађани корисници водовода да пијаћу воду користе рационално и у складу са њеном наменом.
2. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ коришћење пијаће воде за заливање дворишта, башти, воћњака, пољопривредних усева и др.
3. Према грађанима који не поштују ову наредбу предузеће се мере предвиђене Законом о водама и одговарајућим градским
одлукама.
4. За спровођење ове наредбе одговорни су ЈКП "Водовод" Ужице и Градска управа за инспекцијске послове и комуналну
милицију.
5. Ову Наредбу објавити у "Службеном листу града Ужица" и преко средстава информисања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 325-13/22, 16.6.2022. године
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р.

137. На основу члана 80. став 1. тачка 34. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Градско веће на
седници одржаној 16.6 .2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Мења се став 1 Решења о утврђивању цена услуга такси превоза („Службени лист града Ужица“ 60/21) и сада гласи:
„Утврђује се цена такси превоза старт плус први километар у износу од 187 (сто осамдесет седам) динара, а сваки наредни
километар у износу 67 (шездесет седам) динара“.
1.

Допуњује се Решење о утврђивању цена услуга такси превоза („Службени лист града Ужица“ 60/21) тако што се у ставу 1.
додаје :
„Утврђује се цена такси превоза за подручје Градске општине Севојно 450 (четиристо педесет) динара до пређених 8
километра“.
2.

3.

У осталим деловима Решење о утврђивању цена услуга такси превоза („Службени лист града Ужица“ 60/21) остаје
непромењено.

4.

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ужица“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Броj 06-75 /22-1, 16.6 .2022. године
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р.
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"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 29/22"

138. По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у "Службеном листу града Ужица", број 61/21 и 15/22
поткралa техничкa грешкa, па се даје
ИСПРАВКА
У Плану Генералне регулације „Ужице- централни део“ III фаза врши се исправка грешке у Поглављу 1.7. Урбанистички
услови за уређење и изградњу, тачка 1.7.1. Пољопривредно земљиште, тако што се после става 2. додаје став 3. који гласи:
„На пољопривредном земљишту могућа је изградња стамбених објеката пољопривредних домаћинстава у складу са
правилима за објекте у сеоским насељима прописаним Правилником о општом правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(«Сл.гласник РС» бр. 22/2015) и овим Планом.“
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА
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