СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLIXII

25. јануар 2016. године

Број 1/16

1. На основу члана 2. Одлуке о установљењу захвалнице града Ужице ("Службени лист града Ужица" број 17/13),
Градско веће, на седници одржаној дана 25.01.2016. 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:
- Надежди Марковић, васпитачу у Предшколској установи Ужице
- Марици Лазовић, професору-дефектологу Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју
- постхумно Борки Весовић, професорки француског језика у Ужичкој гимназији.
2. Захвалнице се додељују 27. јануара 2016. године.
3. Уз захвалницу се додељује и новчани износ од 50.000 динара.
4. Одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица."
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 17-1/16, 25.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

2. По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у "Службеном листу града Ужица", број 35/15 од 23.
децембра 2015. године, поткрала се техничка грешка, па се даје
ИСПРАВКА
1. У "Службеном листу града Ужица", број 35/15 од 23. децембра 2015. године, у Одлуци о условима за озакоњењу
објеката који имају већу спратност од прописане важећим планским документом, у члану 2. иза речи "етажу" брише се зарез и у
члану 3, иза речи "етаже" брише се зарез.
2. У "Службеном листу града Ужица", број 35/15 од 23. децембра 2015. године, у Одлуци број 166. изостављен је пун назив
Одлуке који гласи "ОДЛУКА О УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОМ ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА "БУДУЋНОСТ"
СЕВОЈНО". Назив Одлуке у садржају "Службеног листа града Ужица", број 35/15, под редним бројем 166, исправља се и гласи
"Одлука о унапред припремљеном плану реорганизације Предузећа "Будућност" Севојно".
.
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА
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