СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
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27. децембар 2017. године

Број 47/17

234. На основу члана 32.ст.1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) Градски
штаб за ванредне ситуације на седници одржаној дана 25.12.2017.године донео
ЗАКЉУЧАК
1. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Градоначелнику града Ужица да укине ванредну ситуацију на делу територије града Ужица које се водом
снабдева са постројења за прераду воде "Петар Антонијевић" проглашене Одлуком градоначелника број: 325-46/14 од
20.07.2014.године ("Службени лист града Ужица" бр. 28/14) због потребе предузимања хитних мера и обезбеђивања несметаног
снабдевања грађана пијаћом водом.
Образложење
Због потребе предузимања хитних мера и обезбеђивања несметаног снабдевања грађана пијаћом водом Градоначелник града
Ужица, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације донео је дана 20.07.2014.године одлуку о проглашењу ванредне ситуације на
делу територије града Ужица које се водом снабдева са постројења за прераду воде "Петар Антонијевић".
У току ванредне ситуације предузимане су потребне мере на обезбеђивању несметаног снабдевања грађана пијаћом водом и
мере на обезбеђивању квалитета пијаће воде у оквирима капацитета ЈКП "Водовод". Ради трајне стабилизације приступило се
реконструкцији и доградњи фабрике воде.
ЈКП "Водовод" је дана 21.12.2017.године упутио обавештење Градоначелнику и Градском штабу за ванредне ситуације у
коме обавештава да је 15.12.2017.године завршена прва фаза реконструкције и доградње фабрике воде. Пуштањем у пробни рад
значајно се побољшала технолошка линија прераде воде и омогућена је прерада већих количина воде са Сушичких врела и то са
повећаном сигурношћу по питању количина и квалитета. Истиче се да се тиме стичу услови за преиспитивање одлуке о проглашењу
ванредне ситуације.
Полазећи од чињенице да је ванредна ситуација проглашена због великог ризика у погледу количина и квалитета пијаће воде
због застарелих технолошких капацитета за прераду воде, Градски штаб за ванредне ситуације је мишљења да су након реконструкције
и доградње фабрике воде ови ризици сведени испод мере која подразумева предузимање мера у ванредној ситуацији па предлаже
Градоначелнику града Ужица да донесе Одлуку о укидању ванредне ситуације.
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II Број: 87-79/17 - VII, 25.12.2017. године
КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
Тихомир Петковић, с.р.

235. На основу члана 32.ст.1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/2012) и члана
44.ст.1.тач.5. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07), на предлог Градског штаба за ванредне ситуације од
25.12.2017.године Градоначелник града Ужица доноси
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
1. УКИДА СЕ ванредна ситуација на делу територије града Ужица које се водом снабдева са постројења за прераду воде
"Петар Антонијевић".
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II Број: 87-79/17 - VII, 25.12.2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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