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У складу са Законом, средства Буџетског фонда за заштиту животне средине су постала оперативна,
усвајањем Програм заштите и унапређења животне средине Града Ужица за 2016.годину. На
Програм и финансијски план сагласност је дало надлежно Министарство, а исти донело Градско
веће града Ужица, актом III бр.503-4/16 од 14.03.2016.године. Буџетом Града Ужица за 2016.годину
средства намењена реализацији Програма заштите и унапређења животне средине износила су
15.000.000,00 динара. Ребалансом Буџета града Ужица средстава су увећана са 15 милиона на
19.127,398 милиона динара.
I. УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА
I.1. Израда програма и плана енергетске ефикасност града Ужица
Град Ужице је 17.11.2016.године поставио енергетског менаџера чији је задатак да прикупља и
анализира податке о начину коришћења и количине употребљене енергије у јавним објектима на
територији града Ужица, припрема Програм енергетске ефикасности и припрема План енергетске
ефикасности са мерама и активностима за спровођење Програма енергетске ефикасности који се
доноси на период од годину дана, предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије.
На изради Програма енергетски менаџер је отпочео својим постављањем, са планом да се заврши у
првој половини 2017.године.
I.2. Израда елабората енергетске ефикасности јавних објеката града Ужица
За потребе реконструкције крова и замене столарије на градској кући израђен је Елаборат
енергетске ефикасности са циљем да се за део радова обезбеде и средства преко Републичког
фонда за енергетску ефикасност.
I.3. Суфинансирање пројеката енергетске ефикасности домаћинстава кроз изолацију
стамбених објеката, замену столарије и набавку енергетски ефикасних уређаја за грејање
Град Ужице је у 2016.години спровео пројекат суфинансирања енергетске ефикасности
индивидуалних стамбених објеката. Циљ пројекта је био да се утиче на смањење штетних емисија,
односно аерозагађење у зимском периоду кроз уштеде у енергентима. Мере енергетске
ефикасности које су суфинансиране у 2016.години су извођење потребних радова на изради
спољнег термичког омотача са завршном фасадом, набавка и уградња спољне столарије, набавка
уређаја за ложење на биомасу и природни гас. На расписан конкурс пријавило се 173 власника
кућа. Избор пројеката и проверу испуњености критеријума из Конкурса као и бодовање на основу
Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности за 2016.годину је спровела Комисија коју
је формирао Градоначелник.
У предвиђеном року средства је искористило 78 власника објеката. Суфинансирана је израда
термичке изолације на 31 објекту, замена столарија на 34 објекта, набавка 5 котлова на пелети и 8
котлова на природни гас. Овлашћени инжењер кога је ангажовао град Ужице је за сваки објекат
изради технички извештај о енергетском стању објекта пре и после спроведених радова. Након
што је стручно лице извршило пријем радова, власници објеката су доставили финансијску
документацију о извршеним радовима, на основу које им је град Ужице уплатио 50 % од
изведених радова, али не више од утврђених у конкурсној документацији.
На почетку грејне сезоне 2016/2017 власницима објеката који су искористили један од видова
субвенције је достављен упит о оствареним мерама уштеде након спроведених мера енергетске
ефикасности, а који попуњен треба да доставе до краја грејне сезоне 15.04.2017.године.
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I.4 Конкурси за еколошке пројекте и суфинансирање пројеката организација цивилног
друштва (пројекти из области заштите животне средине)
Јавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва из области заштите и
унапређења животне средине расписан је 10.06.2016. године, рок за пријављивање на Конкурс био
је15 дана од дана расписивања, укупан износ за финансирање пројеката је 200.000 динара.
На Конкурс су стигле пријаве за следеће пројекте:
1.Удружење ''РАЗВОЈ УЕ''', ''Информисањем и знањем до здраве животне средине''
2.Удружење ''Центар за професионални развој и пренос знања'', ''Да дишемо пуним плућима''
Комисија је извршила административну проверу и оцењивање пристиглих пријава. Комисија је
донела одлуку да се због недовољног броја бодова не финансира ниједан пројекат. Средства са ове
позиције преусмерена су на позицију Примарна селекција отпада..
I.5. Израда Плана квалитета ваздуха
Према члану 31. Закона о заштити ваздуха, у зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће
категорије, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, односно
када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном
простору, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета
ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности.
С обзиром да је у дужем периоду ваздух у граду Ужицу треће категорије донета је одлука да се
приступи изради Плана квалитета ваздуха. Расписана је Јавна набавка и након спроведеног
поступка израда је поверена предузећу за планирање пројектовање и екологију ECOlogica URBO
d.o.o из Краагујевца. Укупна вредност уговорене услуге је 450.000 динара а рок за завршетак плана
је прво тромесечје 2017.године.
I.6. Одржавање УВ уређаја у сеоским школама
У складу са потписаним уговором, вршено је редовно сервисирање УВ уређаја, којима се
обезбеђује исправна вода за пиће на точећим местима, у сеоским школама.
По уговору, три пута годишње се врши промена филтера на уређајима, од тога један пут замена
УВ цеви. Пред зимски распуст, уређаји се искључују из мреже да не би дошло до хаварије, такође
и током летњег распуста, како би се продужио век филтерима.
Извршена је редовна годишња набавка резервних делова.
I.7. Избор најбоље уређених дворишта и тераса
Поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине, расписан је Конкурс за избор најлепшег
дворишта и тераса стамбених објеката на градском и сеоском подручју. За учешће у акцији
пријавило се 11 учесника. Укупан фонд за награде износио је 30.000 динара.
У циљу промовисања система примарне селекције и смањења количине одложеног отпада на
депонију, сви пријављени учесници у категорији дворишта добили су компостере за рециклирање
органског отпада.
I.8.Демонтажа и складиштење радиоактивног громобрана са локације брана ''Врутци''
Средствима Еколошког фонда и власника станова претходних година уклоњени су сви
радиоактивни громобрани са јавних објеката и стамбених зграда на територији града Ужица. То је
била и законска обавеза.
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На локацији бране Врутци био је постављен метални стуб са РА грмобраном у време изградње
Акумулације са браном. С обзиром да је громобран био постављен на земљишту у власништву
Града, ангажован је Иститут за нуклеарне науке „Винча“ који је демонтирао РА громобран и
уклонио метални стуб. Добијена је потврда да је радиоактивни извор ускладиштен у складу са
прописима.
I.9.Стручно усавршавање, развој еколошке свести, еколошко образовање становништва,
јавне трибине и др.
Стручне службе Одељења учествовале су на више семинара и обука из области заштите и
унапређења животне средине и активно учествују у раду Зеленог савета Града Ужица и Радне
групе за биомасу Златиборске области.
I.10. Уговорене обавезе из 2015. Године
Град Ужице је преко Еколошког фонда уговорио 2010.године израду Студије и допуну Студије
утицаја на животну средину Централног постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији
Горјани. Након спроведених јавних расправа и других законом предвиђених процедура, комисија
Министарства није дала сагласност на Студију. С обзиром да Град није прибавио све доказе
предвиђене законом за изградњу постројења, обавезу према предузећу које је радило студију,
„Техникум“ доо Врњци, Град је испунио исплатом анексом уговорене суме.
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II.(0002) УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
II. 1. Примарна селекција
У циљу промовисања система примарне селекције отпада и подизања нивоа еколошке свести, на
Градској плажи отворено је рециклажно двориште са посудама за одвојено сакупљање ПЕТ
амбалаже, лименки и чепова ПЕТ амбалаже. У циљу смањења количине органског отпада
набављено је 20 компостера од 280 литара.
Урађен је нови предлог концепта примарне селекције отпада који би унапредио постојећу
селекцију на територији града Ужица.
II. 2. Опремање пунктова за прихват посебних врста отпада из сеоских домаћинстава
На локацијама Стапари и Kаменолом уређени су пунктови за прикупљање отпада. Постављена је
жичана ограда, терен посут туцаником и постављен кош од 5м3. Ове локације су иначе веома
оптерећене и имају велику динамуку пуњења коша. Уређењем пункта олакшано је чишћење и
спречено расипање отпада.
II. 3. Прикупљање отпада на сеоском подручју
Организовано сакупљање комуналног отпада је заступљено у границама грађевинског подручја
града Ужица и у центрима сеоских месних заједница, али не свих.
У зонама сеоских месних заједница, које су у претходном периоду биле оптерећене дивљим
депонијама (раскрснице сеоских путева, сеоске утрине и сл.) постављено је 24 велика коша за
прикупљање отпада. Према ценама које је усвојило Градско веће, ЈКП“Биоктош“ се плаћа одвоз
отпада на Регионалну депонију „Дубоко“, а ЈКП“Дубоко“ се плаћају трошкови одлагања отпада.
Динамика пражњења кошева од 5 м3 у 2016. години је била следећа:
Локација контејнера
Љубање(Калдрма)
Никојевићи
Јелова гора (Мотел)
Чаковина
Гостиница
Рибашевина
Л.Село (Каменица)
Трнава (Бошковина)
Крвавци (Кошута)
Клисура Ђетиње (бурад)
Ћитића буква
Љубање
Равни

Број тура
Локација контејнера
70
Кремна (код гробља)
23
Биоска (Пеар)
20
Биоска (Костића мост)
53
Биоска (Мијатовићи)
20
Поникве
39
Стапари (каменолом)
16
Врутци (Бања)
11
Врутци(Ђокића залив)
30
Врутци (код Бране)
1
Пут Стапари-Ужице
13
Грабљак
7
Волујац (Бошњачки поток)
17
УКУПНО ТУРА 538

Број тура
21
11
22
17
22
25
1
3
15
33
27
21

Број кошева је у односу на претходну годину увећан за два коша, али се број тура са
прошлогодишњих 369 повећао на 538.
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II.4.Сакупљања и привременог складиштења отпада анималног порекла
Обавеза града Ужица је да формира зоохигијенску службу која би се бавила сакупљањем,
превозом и складиштењем угинулих животиња са јавних површина и саобраћајница.
ЈКП“Биоктош“ су поверени зоохигијенски послови и планирали су набавку специјалног возила у
2017.години.
За привремено складиштење угинулих животиња Град је набавио расхладну комору, која је
постављена на локацији Регионалне депоније „Дубоко“.
Припремљен је предлог Одлуке о нешкодљивом уклањању лешева животиња, којом су
дефинисане обавезе града Ужица, зоохигијенске службе, ЈКП“Дубоко“ све до отпремања отпада у
кафилерију.
II.5. Уређење јавних површина
II.5.1. Ангажовање социјално-угрожених и незапослених лица
У сарадњи са Центром за социјални рад Ужице ангажовани су корисници социјалне помоћи који
су кроз друштвено користан рад уређивали јавне површине (уклањање корова, шибља, сакупљање
отпада) на територији града Ужица, а које нису у редовном програму одржавања. Чишћене су
јавне површине и у сеоским месним заједницама као и у градској општини Севојно. У оквиру ових
послова прикупљан је отпад и у клисури реке Ђетиње Око 20 корисника социјалне помоћи је било
ангажовано и они су остварили 3044 радних сати од чега је 1036 радних сати реализовано на
територији градске општине Севојно.
II. 6. Санација дивљих депонија
Привременим постављањем кошева од 5 м3 на локације где је у ранијем периоду било дивљих
депонија, знатно је спречено формирање нових дивљих депонија. Израђене су табле упозорења о
забрани одлагања отпада и постављене на локацијама које су у претходном периоду биле на удару
несавесних грађана.
Урађен је програм уклањања преосталих дивљих депонија у Кремнима и на Јеловој Гори, али због
временских прилика ови послови ће бити реализовани у 2017.години.
II. 7. Измена пројекта санације и рекултивације депоније „Сарића Осоје“
Није урађена измена и допуна постојећег пројекта санације и рекултивације депоније „Сарића
Осоје“ јер се на почетку године нису могла планирати потребна средства за израду пројекта
(процењена вредност 3.000.000 динара).
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III ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
III.1.Мониторинг квалитета ваздуха
Контрола квалитета ваздуха на територији града Ужица, у оквиру локалне мреже мерних станица,
се врши према уговору потписаним са Заводом за јавно здравље Ужице. Резултати мерења
квалитета ваздуха редовно су ажурирани и били су доступни на сајту града Ужица.
Резултати аутоматског мониторинга, у оквиру државне мреже мерних станица, који се обезбеђују
преко Аутоматске мерне станица (АМС), постављене у Омладинској улици, такође су били
доступуни преко сајта града Ужица.
Детаљна анализа квалитета ваздуха на територији града Ужица дата је у прилогу у документу
„Извештај о стању животне средине у граду Ужицу у 2016. години“.
III.2.Мониторинг вода
Извршено је једнократно испитивања квалитета површинских вода на територији града Ужица. У
Извештају који је доставио Завод за јавно здравље класификовани су водотоци:
Водотоци друге класе – водотоци доброг еколошког статуса:
-река Дервента – Поточање,
-река Петница – Потпећ.
Водотоци треће класе - водотоци умереног еколошког статуса:
-Волујачки поток на месту пре улива у реку Ђетињу,
-река Лужница код моста у Луновом селу,
-Дубоки поток пре улива Турског потока,
-река Криваја код Бошњачког врела у Мачкату,
-Гумбор поток пре улива у реку Кривају.
Водотоци пете класе – водоток лошег еколошког статуса:
-Турски поток пре улива у Дубоки поток,
-Дубоки поток после улива Турског потока,
-Царински поток испод депоније Сарића осоје.
Током летње сезоне, вршене су контроле воде за купање на Плажи- изнад Плавог моста. Контроле
су започете 17.06.2016. године, а са контролом је завршено 04.08.2016. године. Од 8 узорака воде
узете изнад Плавог моста , 1 узорак је био II класе односно водоток доброг еколошког статуса који
се може користити за купање и рекреацију на води,а 4 узорака су била III класе односно водоток
умереног еколошког статуса који се може користити за купање и рекреацију. Узорци од 17.06. и
15.07.2016. године на основу испитиваних параметара припадали су водотоку IV класе тј. слабог
еколошког статуса и таква вода се није мога користити за купање и рекреацију. О резултатима
испитивања јавност је обавештавана након 24 часа од узорковања воде.
Урађена је контрола воде на 33 јавне чесме на територији града, које имају сопствене изворе
напајања. Од овог броја, на 5 јавних чесми вода је била хигијенски исправна, на 22 јавне чесме
вода је била бактериолошки неисправна, а на 6 чесми је била неисправна са бактериолошког и
физичко-хемијског аспекта. Све неисправне јавне чесме су на одговарајући начин обележене и
истакнуто је видно упозорење да се не могу користити за пиће.
Детаљна анализа квалитета вода на територији Града дата је у прилогу у документу „Извештај о
стању животне средине у граду Ужицу у 2016. години“.
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III.3. Израда катастра сеоских водовода и извора– попис стања (наставак активности)
Завод за јавно здравље Ужице је у току 2016.године у оквиру пројекта ''Брза процена здравствене
исправности воде за пиће из малих водоводних система и индивидуалних водних објеката“ у
Републици Србији урадио анализу 72 водна објекта на територији града Ужица. Резултати
добијени у оквиру овог пројекта биће доступни јавности у првој половини 2017.године.
III.5.Изненадне експертизе контроле квалитета животне средине
По посебним захтевима вршене су додатне контроле воде на Градској плажи и јавним чесмама.
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IV. (0004) ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА СА
ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА
IV. 1. Заштита предела изузетних одлика ''Клисура Ђетиње''
У 2016.години Завод за заштиту природе Србије извршио је допуну Студије заштите Предео
изузетних одлика ''Клисура Ђетиње''. Стручне службе Града Ужица су у сарадњи са Заводом за
заштиту природе Србије израдили предлог Одлуке о проглашењу заштите. У складу са Законом и
потписаним Сразумом са Општином Чајетина обављен је јавни увид и јавна расправа Предлога
акта заштићеног подручја и Студије заштите.
IV. 2. Заштита споменика природе ''Потпећка пећина''
Дата је сагласност Туристичкој организацији Ужице на годишњи Програм управљања спомеником
природе ''Потпећка пећина''.
IV. 3. Заштита појединачних стабала споменика природе на територији града Ужица
Дата је сагласност на годишње програме управљања Спомеником природе '' Мечије леске на Тргу
Светог Саве'' и ''Мечија леска у Мајданској улици'', управљачу ЈКП ''Биоктош''. Радови на заштити
стабала финансирани су кроз редовни Програм одржавања ЈП ''Дирекција за изградњу''.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број
.године
Ужице

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић
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