
МЕМОРАНДУМ 
О СТРАТЕШКОМ РЕШЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА 

 
се доноси на                                  

 

Регионално решавање отпадних вода и канализације у делу 
територије Моравичког и Златиборског управног округа  

градова и општина:  

                    град Чачак, 

                    град Ужице, 

                    општина Пожега, 

                    општина Ариље, 

                    општина Лучани и 

                    општина Ивањица. 
 

потписан, децембра, фебруара, 2016.године 
  

 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА   
 

1.1   Потписници овог Меморандума, намеравају да заједнички, у складу са 
могућностима, развијају и имплементирају пројекат за пречишћавање отпадних 
вода и проширење канализационе мреже у делу региона Моравичког и 
Златиборског управног округа, и у том смислу, кад се испуне сви претходни и 
законом прописани услови, оснују регионално јавно предузеће које ће да објави 
интернационални, функционални тендер по ДБ(Ф)О моделу. 

 

- Оставља се могућност да се овом пројекту прикључе и општине Чајетина и 
Косјерић, као и интегрише постојећи систем у општини Горњи Милановац. 

 

1.2 У том циљу ће потписници ући у преговоре и активности, ради закључења уговора у      
погледу појединости које се односе на сарадњу на пројекту и на имплементацију 
пројекта након добијања позитивног мишљења и сагласности надлежних у 
ресорном министарству–пољопривреде и заштите животне средине, Владе 
Републике Србије. 

 
1.3 Потписници ће спровести следеће активности: 

 
  

 А к т и в н о с т и Одговорност    Термин 

а)  До избора 

Потписивање меморандума 
Нечелници УО, 
градоначелници 
и пред.општина 

Фебруар 2016. 

Прибављање неопходне подршке и мишљења  
ресорног министарства Владе Републике Србије за 
пројекат и оснивање регионалног јавног предузећа 

Начелник 
Моравичјког 
управног           
округа 

прибављено 

Достављање писма о намерама – меморандума: 
председнику Владе Републике Србије, Министарству 
пољопривреде и заштизе животне средине, Грађевине. 
и саобраћаја и Канцеларији за европске интеграције 

Начелник 
Моравичјког 
управног           
округа 

Фебруар 2016. 

Формирање Стручног тима Начелник МУО Март 2016. 

Достављње основне пројектне студије са cost-benefit 
analizom од стране независне експертске организације, 
како би се утврдило да ли је економски изводљиво и 
оправдано да се гради једно централно или више 
појединачних постројења 

Стручни тим 
 
Април 2016. 



б)  Након локалних избора   

Формирање Координационог тела Начелник МУО Мај 2016. 

Презентација  Cost-benefit analizе (појашњење 
потенцијалних обавеза за локалне самоуправе,  
DB(F)O modela и процедуре) 

 Стручни тим Јун 2016. 

Припрема нацрта Уговора о оснивању 
регионалногјавног предузећа и оснивачких аката 

Стручни тим Јул 2016.                      

Прибављање мишљења стручњака правене и 
економске струке на нацрт Уговора градсихе и 
општинских управа – начелника  

Председник 
Координационог 
тела 

 
Јул 2016. 

Разматрање и усаглашавање нацрта Уговора и 
оснивачких аката од стране Координационог тела   

Председник 
Координационог 
тела 

Јул 2016. 

Потписивање Уговора и доношење одлука о     
оснивању јавног предузећа 

Градови 
и општине 

Септ/октобар 
2016.године 

Почетак рада јавног предузећа Град./општине 01.01.2017. 
 

Стране ће се потрудити да Уговор закључе најкасније до 01.октобра 2016. године. 

Утврђени термини могу бити кориговани од стране Координационог тела. 

 

1.4 Координационо тело 

Координација са градоначелницима и председницима општина, представницима 

надлежних министарстава, стручним тимом и руковођење даљим поступцима 

поверава се начелнику Моравичког управног округа мр Слободану Јоловићу, као 

председнику координационог тела, и Димитрију Пауновићу, начелнику Златиборског 

управног округа, као заменику председника координационог тела. 

 

1.5 Стручни тим 

Стручни тим образује начелник Моравичког управног округа на предлог 

градоначелника и председника општина (градови делегирају по два а oпштине по 

једног члана из реда стручњака на сталном раду у тим локалним самоуправама). 

Руководилац Стручног тима биће из Златиборског а његов заменик из Моравичког 

управног округа. 

 

2. НАЧЕЛА САРАДЊЕ 

 

2.1  Потписници намеравају да пројекат, по прибављеној подршци и позитивном 
мишљењу ресорног министартва Владе Републике Србије, заједнички 
имплементирају уз помоћ ново осниваног регионалног јавног предузећа.  

 

2.2  Свака страна се обавезује да Стручном тиму стави на располагање информације 
које су јој разумно потребне у сврху разраде детаља сарадње на пројекту. 

 

2.3  Проценат учешћа сваке локалне самоуправе (града/општине), која је чланица ново 
основаног регионалног јавног предузећа, се утврђује сразмерно еквивалентима 
становништва имплементираним у Пројекат. 

 

       3. ЗАДАЦИ РЕГИОНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

1.1 Изградња и рад једног или више постројења за пречишћавање отпадних вода на 

подручју слива регионалног јавног предузећа.  

 



 

 

3.2  Прикупљање отпадних вода из општина чланица путем главних колектора који ће се 
изградити, као и управљање (одржавање, чишћење...) водовима.  

 

- Изградња локалне канализационе мреже и њихов рад остаје у области 
одговорности сваке локалне  самоуправе чланице. 

 

3.3  Преузимање услуга за градове/општине чланице, као, на пример, помоћ у вези са 
техничким питањима или помоћ у раду и одржавању локалне канализације. 

 

3. ПРАВНО ОБАВЕЗУЈУЋА РЕГУЛАТИВА  

 

4.1  Не постоји законска обавеза за закључење уговора између страна потписница. 

  

4.2  Свака страна потписница овог Меморандума, у начелу, сноси своје, као и туђе 
трошкове у вези са преговорима и другим мерама поменутим у тачкама 1.3 и 1.4. 

 

4.3 Свака страна има право да оконча преговоре у сваком тренутку, без навођења 
разлога. То се ради путем писане изјаве другим странама потписницима. Преостале 
Стране имају право да наставе преговоре. 

 

4.4     Уколико не дође до закључења уговора или уколико временски распоред описан у 
тчки 1.3 није испоштован, онда су међусобна потраживања због незакључивања или 
због непридржавања распореда, без обзира на правни разлог, искључена. Ниједна 
од страна потписница више није одговорна да информације није пружила, да их 
није благовремено пружила или да је пружила погрешне информације. 

 

4.5  Свака страна ће третирати преговоре и садржај овог Меморандума о оснивању 
регионалног јавног предузећа као поверљиве, осим уколико су се остале стране 
сагласиле са објављивањем у писаном облику.  

                                                                                                                                                          

4.6  Свака страна ће све информације које добија од одговарајућих других страна у 

оквиру разговора и преговора да користи само у сврхе за које их је примила, 

учиниће их недоступним за трећа лица и штитиће их као властите пословне тајне. 

Из овога се изузимају информације које су опште познате или доступне јавности 

или уколико постоји законска обавеза за њихово обелодањивање или 

саопштавање. 

 

4.7 За доношење одлука у погледу свих спорова који произилазе из овог начелног 
споразума важе закони Републике Србије. 

 

4.8  Измене овог Меморандума о регионалном решењу и оснивању зајендичког јавног 
предузећа ће бити у писаној форми. Од ове потребне писане форме се може 
одступити само у писаном облику.  

  

4.9  Овај Меморандум о регионалном решењу за отпадне воде и оснивању регионалног 
јавног предузећа има карактер писма о намерама, а ступа на снагу када га потпишу 
овлашћене стране и престаје да важи оснивањем регионалног јавног предузећа или 
завршетком преговора. 

                                        

 

 

 



 

 

                                                   За Моравички управни округ 

 

                                                                          ___________________________ 
(потпис) 
 

                                                       За Златиборски управни округ 

 
                                                                          ___________________________ 

 
 

                                              
                                                                          За град Ужице 

         

                                                                          ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

     За град Чачак 

      

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

 

                                                              За општину Пожега                   

 
 

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

                                       За општину Ариље  

    

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

                                За општину Лучани 

        

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

                                                             За општину Ивањица                   

                                                                          
 
                                                                        ___________________________ 
                                                                                                                               (потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   За Моравички управни округ 

 

                                                                          ___________________________ 
(потпис) 
 

                                                       За Златиборски управни округ 

 
                                                                          ___________________________ 

 
 

                                              
                                                                          За град Ужице 

         

                                                                          ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

     За град Чачак 

      

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

 

                                                              За општину Пожега                   

 
 

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

                                       За општину Ариље  

    

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

                                За општину Лучани 

        

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

                                                             За општину Ивањица                   

                                                                          
 
                                                                        ___________________________ 
                                                                                                                               (потпис) 
 

                                За општину Чајетина 

        

                                                                         ___________________________ 
(потпис) 

                                                                          

                                                             За општину Косјерић                   

                                                                          
 
                                                                        ___________________________ 
                                                                                                                               (потпис) 



 

 

 


