
Обезбеђена средства за побољшање водоснабдевања за град Ужице 
 

 Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања 
водама у 2014. години („Службени гласник РС”, број 76/14) обезбеђена су из Буџетског 
фонда за воде Републике Србије средства за финансирање потребних пројеката, као и за 
израду неопходне техничке документације, ради  унапређења снабдевања водом за пиће 
становништва и индустрије у граду Ужицу. 
 Наведеном уредбом су обезбеђена средства за финансирање, и то: 
 1) Пројекта дугорочне санације акумулације „Врутци” у износу од 10.000.000 
динара, који би требао да обезбеди контролу ризика од појаве услова у акумулацији који 
би компромитовали њено коришћење за предвиђене намене а пре свега за водоснабдевање 
Ужица и околних насеља; 
 2) израде Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања са 
браном и акумулацијом „Врутци” у износу од 2.000.000 динара, којим би се, поред осталог, 
одредиле зоне санитарне заштите, идентификовали сви постојећи објекти као потенцијални 
извори загађења у зонама санитарне заштите као и утврдили услови изградње нових 
објеката, односно за измештање постојећих објеката; 
 3) израде Главног пројекта реконструкције цевовода од ПС „Бело гробље” до 
резервоара „Капетановина”, Главног пројекта реконструкције цевовода од ПС „Турица” до 
Доситејеве улице и Главног пројекта реконструкције цевовода у улици Милоша 
Обреновића, деоница од резервоара „Вујића брдо” до АМСС у укупном износу од 
2.956.800 динара чиме би се створиле претпоставке да се приступи реконструкцији 
цевовода и на тај начин обезбеде довољне количине квалитетне воде за пиће. 
 
 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ОД СТРАНЕ ВОДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У ВЕЗИ 
ВОДОСНАБДЕВАЊА ГРАДА УЖИЦЕ 

Извршен је инспекцијски преглед код власника-корисника објеката кланица у 
сливу реке Сушице, по питању «провере да ли се изградња водних објеката  врши у складу 
са Законом о водама, фунционисање уређаја, режим и квалитет воде».  

 
Инспекцијска контрола је извршена од стране шефа Одсека водне инспекције 

Краљево, Слађане Пашајлић, дипл.инж.грађ. у сливу реке Сушице, узводно од водозахвата 
Сушичка Врела, код:  

 
1. „Златиборац“, д.о.о., ПЈ Мачкат, Чајетина 
2. Радња за производњу меса и месних прерађевина Шопаловић, Мачкат, 

Чајетина 
3. Продукт Шопаловић доо, Шопаловић Зоран, Мачкат, Чајетина 
4. Стојановић Крста, Мачкат, Чајетина 
5. Стојановић Владан, Мачкат, Чајетина 
6. Стојановић Драган, Мачкат, Чајетина 
7. Стојановић Глиша, Мачкат, Чајетина 
8. Стојановић Радивоје, Мачкат, Чајетина 
9. Стојановић Илија, Мачкат, Чајетина 
10. Месара и кланица „Чава“, Трипкова, Чајетина 
11. СЗТМР „Рајевац“, Бранешци, Чајетин 
12. Бојовић Бранко, Мачкат, Чајетина, није у сливу Сушичких врела и Сушице 
13. ЗР за прераду меса Челиковић Александар, Качер, Ужице 
14. СЗР MAX ZARA, Качер, Ужице 



 
Сачињено је 14. записника о извршеној инспекцијској контроли. 
 
 
Неправилности у инспекцијском надзору су се најчешће односиле, на 

непоседовање водних аката, анализе квалитета отпадних вода и др. 
 
Субјектима контроле у погледу чињеничног стања, биће изречене управне 

мере (решења, прекршајне пријаве, пријаве за учињени привредни преступ) у циљу 
отклањања недостатака.  

 
Обавештена је инспекција за заштиту животне средине, која је такође на 

терену спроводила инспекцијски надзор који се односио на квалитет отпадних вода које се 
испуштају у реципијент. 

 
У погледу чињеничног стања, водна инспекција ће и у даљем раду спроводити 

инспекцијски поступак у складу са Законом о општем управном поступку („Сл. листу 
СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/2010), овлашћењима водне инспекције из 
чл. 196. и 199. Закона о водама ("Сл.гл. РС", бр. 30/2010) и другим прописима.  

 
 
 
 


