
 На основу члана 4. став 3. и чл. 13. ст. 1. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/11), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 60. Статута 

града Ужица („Сл. лист града Ужице“, брoj4/19), Скупштина града Ужице на седници 

одржаној дана __________ 2019. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о градском водоводу („Службени лист општине Ужице“, број 9/02, и 

11/07 ''Службени лист града Ужица'' број 7/15 и 10/17),  у члану 17. брише се став 4. 

 

Члан 2. 

 Члан 19. Одлуке мења се тако да гласи: 

 

“Члан 19. 

 Водоводни прикључци у пословним просторима са више корисника и стамбено-

пословним зградама изводе се на следећи начин: 

 - уградњом водомера са даљинским очитавањем за сваки пословни простор или 

стамбену јединицу у шахту испред објекта, при чему сви уграђени водомер имају 

статус главног водомера или 

 - уградњом индивидуаллних (интерних) водомера са даљинским очитавањем, за 

сваки пословни поростор или стамбену јединицу унутар стамбене зграде у заједничком 

ходнику у одговарајућу касету. За стамбени објекат у овом случају уграђује се главни 

водомер у шахту испред објекта, који је такође водомер са даљинским очитавањем и 

региструје се на назив пословног односно стамбеног објекта. 

 Начин прикључења у конкретном случају одређује  се у поступку издавања 

техничких услова за прикључење на водоводну мрежу.”. 

 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Ужице”.  

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 

 Број: _________ 

 Датум: ________ 2019. 

У Ж И Ц Е 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА  

 

            Бранислав Митровић 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 



 Чланом 1. предлога измене одлуке брише се став. 4. члана 17. постојеће одлуке 

као непотребан и сувишан. Тај став је гласио:  

 

 „Број стамбених јединица (станова) у стамбеним зградама, на једној вертикали, 
не може прећи 12 станова. Само изузетно, уз сагласност Комуналног предузећа, број 
станова може бити већи.“ 

 

 

 Чланом 2. се прецизира постављање водоводних прикључака у пословним 

зградама и стамбено-пословним зградама са више корисника, односно предвиђа се да се 

такви прукључци раде са уградњом водомера са даљинским очитавањем, ради 

прецизнијег обрачуна утрошка воде и смањења неспоразума са грађанима, 

корисницима тих зграда, везаним за правилно евидентирање, односно распоред 

утрошка воде. 
 
 


