СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLIXII

17. октобар 2016. године

Број 29/16

126. На основу члана 103. Статута града Ужица (Сл.лист број 16/2013-пречишћен текст), члана 33.
Закона о заштити ваздуха (Сл.гласник РС број 36/09 и 10/13), Локалног еколошког акционог плана града
Ужица (Сл.лист града Ужица број 21/11), Одлуке о прихватању Студије оправданости приступању
пословима гасификације у општини Ужице (Сл.лист општине Ужице број 12/05), у циљу спровођења
Краткорочног акционог плана заштите квалитета ваздуха на територији града Ужица, Градско веће на
седници одржаној дана 17. 10. 2016. године доноси

ОДЛУКУ

1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ правни субјекти који имају седиште на територији града Ужица, којима је град
Ужице оснивач, којима се грејање плаћа из буџета града Ужица или којима је град Ужице финансијски
помогао да изврше конверзију грејања на природни гас, да су обавезни да у грејној сезони у периодима
повећаног аерозагађења (од 15.11.2016. године до 15.02.2017. године) користе за грејање природни гас, осим
у случајевима када природни гас није доступан на тржишту.
2. Правни субјекти из тачке 1. ове Одлуке дужни су да природни гас као енергент користе и у случају
да је цена мазута или другог еколошки неприхватљивог енергента у односу на природни гас мања.
3. Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће инспекција за заштиту животне средине у складу са
Законом о заштити од ваздуха.
4. Ова одлука ће се објавити на сајту градаУжица и у "Службеном листу града Ужица".
5. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
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Страна
Одлука о обавези правних субјеката да у грејној сезони у периодима повећаног аерозагађења користе за
грејање природни гас....................................................................................................................................................
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