
 ЗАПИСНИК 

СА ДВАДЕСЕТПЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 3. августа 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник 

Градског већа отворио је 25. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун Тодоровић, 

Владан Милић, Драгомир Шипетић, др Иван Глишић, др Милош Папић, Споменка Шипетић, прим 

др Славица Драгутиновић, др Биљана Кочовић, Радован Јовановић и Драган Филиповић, а одсутни 

су: Милорад Јевђовић, Немања Трнавац и Владимир Ристовић. 

 

 да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  те  

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине 

- Рада Ћојбашић,  начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице, 

а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио је 

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда. Како више није било 

предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УВОЂЕЊУ МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневог реда поднео је Зоран Пантовић.  Упознао је 

Чланове Градског већа са информацијом да је дошло до додатног смањења  нивоа воде на 

водозахвату Шевељ система за водоснабдевање Рзав и стога ЈКП „Водовод“ Чачак предлаже 

Градском већу да се донесе Одлука о изменама и допунама Одлуке о увођењу мере рестрикције 

потрошње воде коју је Градско веће донело 31. јула 2021. године и то на начин да се појединим 

деловима система може ускратити вода уколико за тим буде потребе, циклично све до 
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стабилизације водоснабдевања са система Рзав. Уколико дође до погоршања ситуације, ЈКП 

„Водовод“ Чачак ће предложити додатне рестриктивне мере. Тренутна ситуације је таква да нико 

није искључен са система за водоснабдевање и сви потрошачи су уредно снабдевени водом осим 

села Миоковци где је тренутно искључена електрична енергија што за последицу има и прекид 

водоснабдевања  јер у четири резервоара не раде трофазни електромотори. Истиче да је потребно 

изменити Одлуку о увођењу мере рестрикције снабдевања водом коју је Градско веће донело пре 

три дана из разлога што је снабдевање са Рзава смањено за додатних 25%, а у зависности од 

ситуације која се прати свакодневно мере се могу и кориговати. Предлог је да се искључују 

подсистеми који  имају резервоаре јер ће се на тај начин мање осетити да је неки подсистем 

искључен. Такође је истакао је да ће се искључивати подсистеми који нису у граду а ово стога што 

је искључење потрошача у граду готово немогуће због постојања институција попут болнице, 

школа, вртића итд, што је то неупоредиво технички теже него искључење подсистема који нису у 

самом граду,а могу се искључити само делови града чије водоснабдевање не иде директно са 

система Рзав попут насеља Лозница, уколико за тим буде потребе. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да се ЈКП „Водовод“ Чачак максимално труди 

да сви грађани и делови града буду снабдевени водом те да ће рестрикције воде  бити само уколико 

то буде неопходно. Поставила је питање реализације мере ускраћивања воде у појединим насељима 

по датом распореду и колико ће ту меру ублажити то што поједини подсистеми имају акумулацију 

воде у резервоарима. 

 Владан Милић поставио је питање изузимања Горње Трепче из евентуалних иоскључења 

воде обзиром да је Бања туристичко место које је тренутно пуно гостију. Такође је предложио да 

искључења трају краће, нпр. дванаест часова. 

 Радован Јовановић поставио је питање да ли постоји разлика у потрошњи воде по дану и 

ноћу. 

  Драган Филиповић истакао је да Комунална милиција треба да прати да се вода из 

резервоара рационално троши како би сви грађани који се снабдевају са тог подсистема имали воду 

за пиће. 

 Милан Бојовић истакао је да је суштина увођења мере искључења појединих подсистема за 

водоснабдевање та да се спречи заливање водом из система, а не толико за напајање стоке јер је то 

неопходна потреба људи који се баве сточарством. Такође, цистерне Водовода треба држати у 

приправности за случај да у неком од резервоара потпуно нестане воде како би се обезбедила бар 

вода за пиће за тај део Чачка. 

 Милун Тодоровић истакао да је вододсистем Рзав предвиђен за водоснабдевање водом за 

пиће.Искључења  у складу са Одлуком требају се обављати у складу са потребом и нико неће бити 

искључен уколико та крајња мера није баш неопходна. 

  Зоран Пантовић истакао је да је сва количина воде која долази са система Рзав до нашег 

града пуштена у мрежу за водоснабдевање и тренутно сви резервоари имају воду осим четири 

резервоара у Миоковцима и то због нестанка струје. „Водовод“ се приликом састављања распореда 

евентуалног искључења воде са појединих подсистема трудио да то буде равномерно по деловима 

града имајући у виду број подсистема у насељима са леве и десне обале Мораве. Истиче да већина 

насеља има довољно воде у резервоарима тако да мештани неће ни осетити да је вода искључена са 

подсистема односно за време искључења трошиће воду која је акумулирана у резервоарима у складу 

са својим потребама уколико је то трошење наменско. Они подсистеми који троше више воде од 

осталих могу остати без воде и морају сви разумети да је ова ситуација равна елементарној 

непогоди, да је са система драстично смањењен проток воде и да се за потребе попут напајања стоке 

они коју држе стоку морају снаћи на неки други начин те да систем за водоснабдевање Рзав и није 

предвиђен нити профилисан за такве потребе. Уколико и дође до искључења подсистема грађани ће 
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о томе бити обавештени на време како би припремили резерву воде за пиће, а тамо где буде 

потребно биће послате цистерне Водовода. Што се тиче тога да поједини подсистеми из различитих 

разлога буду изузети, истакао је да је на члановима Градског већа да одреде шта је интерес Града и 

водоснабдевања и слаже се да искључења трају краће како би се лакше поднела. Истакао је такође 

да постоје два подсистема који би тренутно остали без воде јер у свом оквиру немају резервоар а то 

су Парменац и Станчићи. Истакао је да је потрошња воде већа у интервалу од пола 6 ујутру до 

поноћи а онда се смањује и тада се резервоари попуњавају и да се то свакодневно очитава на 

дијаграму као и количина воде коју троши сваки посистем понаособ. Што се тиче контроле 

количине воде у резервоарима који буду морали да се искључе истако је да ће ту бити појачана 

контрола од стране екипа Водовода у пратњи Комуналне милиције како се вода из резервоара не би 

трошила ненаменски. Истиче да ЈКП „Водовод“ Чачак прихвата све предлоге који су проистекли из 

расправе и да се након доношења неопходних измена и допуна Одлуке о увођењу мере рестикције 

потрошње воде може Закључком Градског већа  предвидети начин на који ће предвиђене мере бити 

ублажене.   

 Милун Тодоровић предложио је да се смањи интервал искључења појединих подсистема са 

24 часа на 12 часова , да се из искључења изузме туристичко место Бања Горња Трепча као и да се 

не искључују подсистеми где би мештани моментално остали без воде јер у подсистему немају 

резервоар попут подсистема Парменац и Станчићи, те да се Одлука о увођењу мере рестикције воде 

уопштено примењује флексибилно и само у крајњој нужди. 

 

 По упознавању са предлогом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

донело: 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О  УВОЂЕЊУ МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци o увођењу мере рестрикције потрошње воде број 06-131/2021-III од 31. јула 2021. 

године, члан 1. мења се и гласи: 

 

„Члан 1. 

 

  Овом одлуком уводе се мере рестрикције потрошње воде и то:  

 

- забрана коришћења воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, прање улица 

и возила; 

- ускраћивање давања воде, затварањем воде у појединим деловима града у одређено 

време на следећи начин:  

 

1. Искључењем подсистема МЗ „Видова“ – МЗ „Рошци“, подсистема МЗ „Пријевор“, 

подсистема МЗ „Прислоница“ – МЗ „Горња Трепча“, подсистема МЗ „Станчићи“, 

подсистема МЗ „Мојсиње“ – МЗ „Доња Трепча“, подсистема МЗ „Јездина“ – део МЗ 

„Лозница“  и подсистема МЗ „Трнава“ са водоводне мреже дана 3. августа 2021. 

године ( уторак), у 09.00 часова и њиховим укључењем наредног дана у 09.00 часова; 

2. Искључењем подсистема МЗ „Трбушани“ – МЗ „Миоковци“, подсистема МЗ 

„Љубић“ – висинске зоне, насеље „Шебеци“ и МЗ „Ракова“, подсистема МЗ 
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„Прељина“ (висинске зоне),  подсистема МЗ „Кулиновци“ и део МЗ „Лозница“ и 

подсистема МЗ „Парменац“ са водоводне мреже дана 4. августа 2021. године       

(среда) у 09.00 часова и њиховим укључењем наредног дана у 09.00 часова.“ 

 

Члан 2. 

 

  У члану 2. Одлуке после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 

„ Мера рестрикције потрошње воде ускраћивањем давања воде, затварањем воде у 

појединим деловима града у одређено време, примењиваће се циклично према утврђеном 

редоследу из члана 1. Одлуке, све до стабилизације стања водоснабдевања система „Рзав“ 

Ариље.“ 

 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу и примењује се од дана доношења.  

 

Члан 4. 

 

 Одлуку објавити у средствима јавног информисања и на сајту града Чачка.  

                                                                 

 

 

*** 

  

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је донело и следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Да ЈКП „Водовод“ Чачак поступајући у складу са Одлуком о увођењу мере рестрикције 

потрошње воде број 06-131/2021-III од 31. јула 2021. године и број 06-134/2021-III од 3. августа 

2021. године, меру рестрикције потрошње воде искључењем подсистема може  вршити тако што ће 

искључење трајати  не 24 већ 12 сати и из искључења изузети подсистеме „Парменац“, „Станчићи“ 

и „Горња Трепча“ те да искључењима приступа крајње флексибилно у складу са тренутном 

ситуацијом у водоснабдевању са водосистема „Рзав“.  

 

 

*** 

 

 

Милун Тодоровић, обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама 

дневног реда, па је 25.  седницу Градског већа закључио у 9 часова и 40 минута. 

  

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-134/2021-III 

3. август  2021. године 
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