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1. На основу члана 32.ст.1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09 и 92/11), Градски штаб 
за ванредне ситуације, на седници одржаној дана 06.01.2014.године, донео је

З А К Љ У Ч А К

1. ПРЕДЛАЖЕ СЕ градоначелнику града Ужица да прогласи ванредну ситуацију на делу територије града 
Ужица које обухвата подручје које се водом снабдева са акумулације "Врутци" због непосредне опасности по систем 
водоснабдевања града Ужица.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о ванредним ситуацијама предвиђено је да је ванредна ситуација стање када су ризици и претње или 
последице ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима 
и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних 
органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства 
уз појачан режим рада.

Град Ужице је,од настанка ванредног догађаја 26.12.2013.године у 20,30 часова, до сада предузео хитне мере за 
снабдевање приоритетних корисника посебно Опште болнице, Дома здравља, Предшколске установе, Дома за старе и др. 
као и мере на успостављању стабилног снабдевања грађана пијаћом водом из стационарних и покретних цистерни. ЈКП 
"Водовод" је предузимао мере на оспособљавању алтернативних извора и градског водовода. Постигнути су почетни 
резултати хемијским третманом на постројењу.  

У циљу успостављања редовног снабдевања и спречавања настанка тежих последица по систем водоснабдевања 
потребно је да се предузму хитне мере на санацији постојећег градског водовода у делу постројења и обезбеђивања 
алтернативних извора снабдевања, као и на санацији језера Врутци за чије извођење град Ужице не поседује довољно 
снага и  материјалних средстава. Такође спровођење хитних мера подразумева и мере које су у искључивој надлежности 
републичких органа, па је неопходно њихово организовано и непосредно укључивање.

При оцени хитности  посебно се имало у виду и очекивано наступање периода ниских температура и снежних 
падавина које могу да отежају снабдевање пијаћом водом из стационарних и покретних цистерни.
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2. На основу члана 32.ст.1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09 и 92/11) 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 06.01.2014. године, градоначелник града Ужица доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
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1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на делу територије града Ужица које обухвата подручје које се водом 
снабдева са акумулације "Врутци" због непосредне опасности по систем водоснабдевања града Ужица.

2. Градски штаб за ванредне ситуације координира и руководи пословима заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама утврђеним чланом 34. и чланом 35. Закона о ванредним ситуацијама.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица".
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