
На основу члана 26. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС'' број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 –др.закон и 108/2016), члана 67. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) а у вези члана 1. Анекса I 

Уговора о финансирању радова на реконструкцији и доградњи постројења за 

пречишћавање воде за пиће ''Петар Антонијевић'' на Церовића брду, на територији града 

Ужица, између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Града 

Ужица II број 401-345/16, Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____________ 

доноси, 

ОДЛУКУ 

I Обавезује се ЈКП ''Водовод'' Ужице, као крајњи корисник Фабрике за пречишћавање воде 

за пиће ''Петар Антонијевић'' на Церовића брду,  да обезбеди и пренесе средства у износу 

од 40.000.000,00 динара, на рачун буџета града Ужица 840-745141843-30 –Остали приходи 

у корист нивоа градова, ради измирења обавезе из члана 1. Анекса I Уговора о 

финансирању радова на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде за 

пиће ''Петар Антонијевић'' на Церовића брду. 

II Обавезује се ЈКП ''Водовод'' Ужице, да на име накнадних и непредвиђених радова на 

локацији фабрике за пречишћавање воде за пиће ''Петар Антонијевић'' на Церовића брду, 

обезбеди и пренесе одговарајућа средства на рачун буџета града Ужица 840-745141843-30 

–Остали приходи у корист нивоа градова, на основу предмера и предрачуна радова које је 

неопходно извести. 

III Обавезује се ЈКП ''Водовод'' Ужице да, потребне износе средстава, пренесе на рачун 

буџета Града,  у року од 30 дана од дана исплате свих потраживања са рачуна буџета града 

Ужица, за извршење обавеза из тач. I и II ове Одлуке. 

IV Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 401-345/16 

Датум: ______ 2017. године 

У ж и ц е  

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 



 

Образложење  

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Ужице су 

потписали Уговор о финансирању радова на реконструкцији и доградњи постројења за 

пречишћавање воде за пиће ''Петар Антонијевић'' на Церовића брду, на територији града 

Ужица II број 401-345/16 од 27. јуна 2016.године, а потом и Анекс I Уговор о финансирању 

радова на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде за пиће ''Петар 

Антонијевић'' на Церовића брду на територији града Ужица II број 401-345/16 од 27.јула 

2016.године. 

Уговорне стране предметног Уговора и Анекса су сагласно констатовале да се 

Пројекат реконструкције и доградње постројења за пречишћавање воде за пиће ''Петар 

Антонијевић'' на Церовића брду, финансира из средстава буџета Републике Србије, у 

износу од 360.000.000,00 динара и средстава буџета града Ужица, у износу од 

40.000.000,00 динара. 

Имајући у виду да је крајњи корисник, Фабрике за пречишћавање воде за пиће 

''Петар Антонијевић'' на Церовића брду,  ЈКП ''Водовод'', да је ово предузеће основано за 

обављање комуналне делатности од општег интереса – обезбеђивање трајног снабдевања 

водом за пиће грађана Ужица као и да ово предузеће приходује од наплате својих услуга 

испоруке воде за пиће грађанима, донета је одлука као у диспозитиву. 

Градско веће је на седници одржаној 05.06.2017.године, утврдило предлог Одлуке и 

предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

 


