
     

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 351-179/22 

Датум:__________  2022.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

Ужице 

  

  У вези са одредбама члана 5. став 3. и члана 48. Закона о озакоњењу објеката 

(„Сл.гласник РС“, бр.96/1, 83/18 и 81/20-Одлука УС), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – 

др.закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 7. Статута града Ужица („Сл.лист града 

Ужица“, број 4/2019), Скупштина града Ужица на седници одржаној  _________године, 

донела је следећу                                            

             

 

О Д Л УК У 

о условима озакоњења постојећих објеката у зони II и III акумулације „Врутци“ 

 

Члан 1. 

            У зони II акумулације „Врутци“ дозвољава се озакоњење постојећих стамбених, 

економских и помоћних објеката домаћинстава, као и кућа за одмор, угоститељских и 

других објеката, уз обавезу власника тих објеката да обезбеде санитарно безбедно 

прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода из објекта и са парцеле до нивоа за 

несметано испуштање у реципијент, односно прикључењем на водонепропусну септичку 

јаму (двокоморну, трокоморну) са накнадним дренажним пољем или упојним бунаром, 

односно компактне (интегрисане) уређаје „пакетног типа“ у коме се врши обједињени 

третман отпадне воде на принципу механичког и биолошког пречишћавања. 

 

 

Члан 2. 

Даје се сагласност за озакоњење објеката из члана 1. ове Одлуке за које објекте је 

поднет захтев за озакоњење с тим да они морају бити удаљени више од 10м од границе 

зоне I акумулације, и на удаљености већој од 10м од корита водотока и да су испуњени 

остали законски услови за њихово озакоњење. Исто тако објекти који се озакоњују у зони 

III ове акумулације морају испуњавати услове из ове Одлуке, као и услове из Просторног 

плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“ („Сл.гласник РС“,бр.91/18). 

 

 

Члан 3. 

Све постојеће септичке јаме на које су прикључени објекти који се озакоњују или 

су озакоњени, а које септичке јаме технички не задовољаљвају услове 

водонепропусности, морају се санирати у складу са одговарајућим прописима за 

изградњу оваквог типа уређаја 

 

Члан 4. 
Оцену исправности водонепропусних септичких јама као и осталих сабирних јама и 

издавања потврде о томе вршиће ЈКП „Водовод“ Ужице, која потврда ће се достављати уз 
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извештај о затеченом стању објекта који се озакоњује у којем извештају ће бити приказан 

положај и снимак септичке јаме. 

 

Члан 5. 

             ЈКП „Водовод“ Ужице ће вршити повремену контролу септичких јама и осталих 

сабирних јама, као и контролу испуштања отпадних вода у свим зонама заштите 

акумулације „Врутци“ из разлога очувања квалитета воде на овој акумулацији и то 

првенствено у складу са законским прописима. 

 

 

Члан 6. 

             Сви објекти који се налазе у зони заштите акумулације „Врутци“, а који су 

предмет озакоњења, који не поседују прикључак на водонепропусну септичку јаму 

сматраће се као незавршени и за њихово коришћење ће се утврдити обавеза изградње и 

прикључка на овакву јаму као и за остале објекте који испуштају отпадне воде, где се 

првенствено мисли на економске објекте и слично који објекти су у поступку озакоњења.  

 

 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу“ 

града Ужица. 

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                      Бранислав Митровић 
 

 

Образложење 

 Према одредбама члана 2. Закона о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“, бр.96/15, 

83/18 I 81/20-Одлука УС), озакоњење у складу са тим законом представља јавни интерес 

за Републику Србију. Смисао овог закона, а и намера законодавца је да се озакони што 

већи број незаконито изграђених објеката под условом да су за то испуњени законски 

услови. Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 5. став 3. и члан 48. Закона о 

озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“, бр.96/15, 83/18 и 81/20-Одлука УС). 

 Чланом 5. став 1. тачка 4. Закона о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“, бр.96/15, 

83/18 I 81/20-Одлука УС), је предвиђено да предмет озакоњења не може да буде објекат 

који је између осталог изграђен у зонама санитарне заштите. Истим чланом Закона о 

озакоњењу, став 3. је предвиђено да ће надлежни орган издати решење о озакоњењу 

и ових објеката ако у поступку буде прибављена сагласност управљача јавног добра 

(у овом случају кад је у питању водоснабдевање, управљач је град Ужице). 

Наиме, поступак изградње и прибављања земљишта за изградњу акумулације 

„Врутци“ вођен је у корист тадашње Општине Т.Ужице, чији правни следбеник је град 

Ужице. Чланом 23. став 6. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12, 101/16, 

95/18) је предвиђено да правно лице, предузетник и физичко лице које је за своје потребе 

изградило водне објекте дужно је да њима управља и да их одржава у складу са овим 

законом и посебним законима.  

Овим истим чланом Закона о водама, став 2. и 3. је регулисано да јавно 

водопривредно предузеће (у овом случају ЈП „Србијводе“) управља водним објектима за 

уређење водотока и за заштиту од поплава на водама првог реда и водним објектима за 

одводњавање, затим бранама са акумулацијама водним објектима за заштиту од ерозије и 

бујицама на сливовима акумулација, преводницима на каналима и системима за 

наводњавање који су у јавној својини, осим објеката која су правна лица изградила за 

своје потребе. У том смислу је закључен и уговор који се односи на заштиту од поплава 

на акумулацији „Врутци“ између ЈВП „Србијаводе“ Београд (код њих заведен под бројем 

Ор.4115/46/7-2022 од 18.04.2022.године) и ЈКП „Водовод“ Ужице (код њих заведен под 
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бројем 02-430/2 од 21.04.2022.године). По том питању је прибављен и одговор, односно 

став ЈП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, њихов број 6028/1 

од 27.07.2022.године у којем се наводи да се њихова надлежност везано за акумулацију 

„Врутци“ огледа у одбрани од поплава, док је управљање акумулацијом за потребе 

водоснабдевања дато у надлежност ЈКП „Водовод“ Ужице, односно граду Ужицу. 

Како озакоњење објеката изграђених у II и III зони заштите акумулације „Врутци“, 

може имати утицаја на квалитет водоснабдевања на територији града Ужица, којим делом 

ипак управља град Ужице то се сагласност за озакоњење објеката у овим зонама заштите 

Акумулације „Врутци“ регулише овом Одлуком и на начин прописан у њој.   
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