
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:350-113/21 

Датум:----2021.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 
+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 
60.став 1. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19), 
Скупштина града Ужица на седници одржаној ----------.2021. године, донела је   

 

 

ОДЛУКУ  
О УКИДАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА  

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 
 

Укида се локација Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у 
текстуалном и графичком делу Просторног плана града Ужица („Сл. лист града Ужица, 
број 22/2010). 

 

Члан 2. 
 

Укида се локација Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Плану 
генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у 
Горјанима, Град Ужице („Сл. лист града Ужица, број 17-3/2013), планирано на кат. 
парцелама број:1058, 1056/4-део, 1055/3-део, 1055/4-део, 1056/3-део, 1056/2-део, 1056/5-

део, 522/1-део, 522/2, 523-део, 520-део, све КО Горјани, и кат. парцеле број: 369, 370, 368, 
367, 365/1, 366/1, 366/2, 354-део и 353/1-део, све КО Крвавци, површине око 4,35ha.   

 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  

града Ужица''. 
 

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                       Бранислав Митровић 
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О б р а з л о ж е њ е  
 

Надлежност  Скупштине града за доношење ове одлуке прописана је чланом 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018). 

 Наведеном одредбом прописано је да скупштина општине доноси прописе и опште 
акте . 

Циљ доношења ове одлуке је успешна реализација међуопштинског Споразума о 
сарадњи на пројекту изградње и управљања регионалним системом за сакупљање и 
пречишћавање отпадних вода, који је Град Ужице закључио са општинама Ариље, 
Пожега, Косјерић и Ивањица.  

Скупштина града Ужица је на седници одржаној 27.05.2020.године је донела 
Одлуку о усвајању међуопштинског Споразума о сарадњи на пројекту изградње и 
управљања регионалним системом за сакупљање и пречишћавање отпадних вода („Сл. 
гласник града Ужица“, број 21/2020). 

Споразумом је предвиђена изградња Регионалног постројења за пречишћавање 
отпадних вода.Заједничком изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода 
оствариће се следећи циљеви: 

-повезивање у јединствен систем и одвођење употребљених отпадних вода са 
територије учесника Споразума, 

-пречишћавање отпадних вода на заједничким уређајима, 
смањење изворних загађења, количина захваћених и отпадних вода, рециркулације 

и поновног коришћења пречишћених отпадних вода, 
-безбедни третман, одлагање и коришћење муља из ППОВ, 
успостављање ефикасног система мониторинга и израда катастара загађивача.  
Локација Централног постројења за пречишћавање отпадних вода за град Ужице, 

планирана у Просторном плану града Ужица („Сл. лист града Ужица, број 22/2010) и ПГР 
„Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, Град Ужице („Сл. 
лист града Ужица, број 17-3/2013) предвиђена је за изградњу централног постојења за 
пречишћавање отпадних вода за град Ужице.До реализације овог пројекта није дошло из 
више разлога.Један од разлога је и тај што је Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине решењем број 353-02-00943/2013-05 од 03.06.2016.године одбило 
издавање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње централног 
постројења за пречишћавање отпадних вода Горјани, Ужице на животну среднину. 
Имајући у виду да није дошло до реализације Пројекта изградње централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода Горјани, Ужице, као и да је закључен Међуопштински 
споразум о сарадњи на пројекту изградње и управљања регионалним системом за 
сакупљање и пречишћавање отпадних вода, који пројекат ће се реализовати на територији 
општине Пожега, потребно је укинути локацију Централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Просторногм плану града Ужица и ПГР „Централно постројење за 
пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, Град Ужице 
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