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208. Na osnovu ~lana 9. Zakona o strate{koj proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Sl.glasnik RS", broj 135/04), 

~lana 26.Statuta op{tine U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 2/06) i ~lana 3. Odluke o raspu{tawu SO U`ice i 
obrazovawu Privremenog organa op{tine U`ice ("Sl.glasnik RS", broj 104/06), Privremeni organ Op{tine U`ice, na 
sednici odr`anoj 29. 12. 2007.godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ УЖИЦЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
           Приступа се изради стратешке процене утицаја Просторног плана  општине Ужице на животну средину ( у даљем тексту: 
стратешка процена). 
 

Члан 2. 
           Просторни план општине Ужице (у даљем тексту: План) садржи мере и инструменте за непосредну примену правила уређења и 
коришћења простора и заштите планског подручја и нарочито одређује и ближе разрађује: 

• коришћење и заштиту природних ресурса, 
• развој и уређење мреже насеља, 
• просторни развој и уређење руралних подручја, 
• просторни развој и размештај привредних делатности, 
• просторни развој и размештај услужних делатности и јавних служби, 
• просторни развој, размештај и коришћење инфраструктурних система, 
• мере и инструменте заштите животне средине, 
• мере заштите природних и културних добара, и 
• коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље и  
заштиту од елементарних непогода. 

 
          Разлози за вршење стратешке процене утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој процени. У складу са тим законским 
одредбама приступа се изради стратешке процене, будући да овај просторни план припада категорији просторних планова којима се 
успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених «Уредбом о пројектима за које се израђује студија о процени 
утицаја на животну средину» ("Сл.гласниk РС" број 84/05), а који могу имати значајан утицај на животну средину према критеријума 
из члана 6. Закона о стратешкој процени. 
 

Члан 3. 
          У подручју просторног плана општине Ужице, према категоризацији загађености из Просторног плана Републике Србије (1996), 
заступљене су све категорије осим прве најзагађеније. Према критеријумима категоризације квалитета животне средине подручја 
категорија II, III и IV сматрају се веома до умерено загађеним, док се подручја категорија V, VI, VII и VIII сматрају мало загађеним 
или незагађеним. 
          Подручја са већим антропогеним загађењем су централно градско језгро, Крчагово, Севојно и појасеви дуж магистралних путева 
(категорије II i III). У деловима ових подручја присутно је повећано загађење ваздуха, повишена бука, загађење земљишта талогом 
честица, загађивање површинских вода и проблеми са индустријским и комуналним отпадом. Турица припада умерено загађеној зони 
(IV). Наведена подручја обухватају иначе оскудне терене повољне и условно повољне за насељавање и пољопривреду. Са друге 
стране, највећи део територије општине (око 65%) чине терени условно повољни и неповољни за изградњу и пољопривреду, па су зато 
мало или незнатно угрожени људским делатностима. Ту припада већина мањих сеоских насеља (категорије мање загађености V и VI) и 
подручја са незнатним антропогеним загађењем (VII и VIII), као што су заштићена подручја: национални парк «Тара», Шарган и 
Мокрa Горa, зоне заштите акумулација «Врутци» и »Рзав», зона Потпећке пећине. 
         Главно питање заштите животне средине на већем делу теритотије просторног плана је начин коришћења и заштита земљишта, 
те заштита природних добара и очување биодиверзитета. У погледу коришћења земљишта приоритетни проблеми су претварање 
пољопривредног земљишта у грађевинско услед непланске изградње, фрагметација земљишта услед изградње магистралних 
саобраћајница и пруге Београд-Бар, нерационална пољопривредна производња на теренима лоше бонитетне класе, незадовољавајуће 
пошумљавање, нарочито у подручјима изложеним ерозији, недоследно спровођење режима заштите у зонама заштите водних 
акумулација «Врутци» и »Рзав», недовољне мере заштите од поплава, ерозије и клизишта. 
       Проблем снабдеваља квалитетном водом за пиће присутан је у већем делу општине, као и каналисање и пречишћавање 
употребљених вода. У деловима општине које не опслужује градски водовод водоснабдевање није задовољавајуће ни по капацитету 
нити по квалитету воде. 
       Питање прикупљања и третмана чврстог отпада није за сада решено на целом подручју општине. 
      Спровођење прописаних режима заштите на заштићеним природним добарима  (НП Тара, Потпећка пећина, споменици природе) 
нису важни само за очување природних ресурса и биодиверзитета, већ представљају значајну прeтпоставку за развој туризма. Поред 
већ заштићених добара у планском периоду треба обезбедити законску и делотворну заштиту подручја Ђетиње и Јеловe Горe. 
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        Историјско и културно наслеђе Ужица није довољно истражено, нити се евидентирани објекти и локалитети одржавају и 
презентују на задовољавајући начин. Културно наслеђе, уз природна добра представља значајан потенцијал за развој туризма на 
простору општине. 
        Управљање животном средином, мониторинг, информисање, укључивање и едукација јавности за решавање питања животне 
средине нису на задовољављјућем нивоу, нарочито у подручјима изван градског центра. 

 
Члан 4. 

         У оквиру стратешке процене Плана разматраће се следећа питања и проблеми везани за заштиту животне средине и одрживи 
развој:  

• значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој општине, 
• коришћење земљишта-нелегална градња, 
• природне карактеристике терена и природни ресурси, 
• биљни, животињски свет  и биодиверзитет, 
• заштићена природна добра, 
• културно-историјско наслеђе, 
• квалитет површинских и подземних вода, 
• потрошња и квалитет воде за пиће, 
• каналисање и пречишћавање отпадних вода, 
• прикупљање и третман чврстог отпада, 
• шумарство и пољопривреда, 
• демографија и урбано-рурални односи, 
• развој туризма, 
• ризици од елементарних непогода, 
• управљање и мониторинг животне средине, 
• информисање и партиципација јавности по питањима животне средине и развоја. 

 
Члан 5. 

         Извештајем о стратешкој процени плана не треба обухватити питања и проблеме везане за животну средину који нису утврђени 
као значајни према члану 6. Закона о стратешкој процени. Поред тога, стратешка процена плана неће обухватити ни она значајна 
питања која ће се детаљније разматрати у оквиру «Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације Ужица», и то: 

• квалитет ваздуха, 
• ниво буке, 
• становање и урбане целине, 
• индустријске зоне и објекти, 
• ризици од акцидената. 

 
Члан 6. 

        Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину 
до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину. 
Извештај ће према члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја садржати нарочито: 

1) Полазне основе стратешке процене, 
2) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора, 
3) Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење 

негативних утицаја на животну средину, 
4) Смернице за израду за процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима, 
5) Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана, 
6) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, 
7) Приказ начина одлучивања  
8) Опис разлога за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних решења, 
9) Приказ начина на који су питања животне средине укључена у план 
10) Закључци стратешке процене представљени на начин разумљив јавности. 

 
Члан 7. 

           За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени Плана одређује се ЈП «Дирекција за изградњу-Ужице», која ће образовати 
стручни тим састављен од запослених са одговарајућим лиценцама и по потреби ангажовати стручна лица или организације која су 
квалификована за израду стратешке процене. Рок за израду извештаја о стратешкој процени је 30 dana od dana dono{ewa Odluke. 
 

Члан 8. 
          Орган надлежан за припрему плана, (општинска управа), обезбеђује учешће заинтересованих органа, организација и јавности у 
разматрању извештаја о стратешкој процени у складу са члановима 18. и 19. Закона о стратешкој процени. 
 

^lan 9. 
            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Sl.listu op{tine U`ice". 
 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 502-18/07, 29.12.2007.године    

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 14/07 
 

 

195 

209. Na osnovu ~lana 14. Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Sl. glasnik 

RS", broj 2/05, 107/05 i 108/05), ~lana 19. Odluke o organizovawu javnog preduze}a "Direkcija za izgradwu" U`ice ("Sl. list 

op{tine U`ice", broj 2/05) i ~lana 3. Odluke o raspu{tawu Skup{tine op{tine U`ice i obrazovawu Privremenog organa 

op{tine U`ice ("Sl. glasnik RS", broj 10/06), Privremeni organ op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 29.12.2007. godine, 

donosi 

 

RE[EWE 

O IMENOVAWU VD DIREKTORA 

JP "DIREKCIJA ZA IZGRADWU" U@ICE 

 

 

1. PETRONIJEVI] IVAN, dipl. ing. arh, imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora JP "Direkcija za izgradwu" 

U`ice, do imenovawa direktora. 

2. Ovo Re{ewe stupa na snagu narednog dana od dana dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 06-65/07, 29.12.2007.године    

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
210. Na osnovu ~lana 18. Zakona o javnim slu`bama ("Sl. glasnik RS", broj 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 i 83/05) i ~lana 

3. Odluke o raspu{tawu Skup{tine op{tine U`ice i obrazovawu Privremenog organa op{tine U`ice ("Sl. glasnik RS", 

broj 10/06), Privremeni organ op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 29.12.2007. godine, donosi 

 

RE[EWE 

O IMENOVAWU DIREKTORA 

NARODNOG MUZEJA U@ICE 

 

 

1. ^UBRILO BLA@E, prof. istorije, imenuje se za direktora Narodnog muzeja U`ice. 

2. Ovo Re{ewe stupa na snagu narednog dana od dana dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 06-65/07, 29.12.2007.године    

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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