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На основу члана 46. Став 1. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 

36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и члана 60. Статута града 

Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), на предлог Завода за заштиту природе 

Србије, 03 број 018-518/1 од 23.02.2021.године, Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној дана __.___.2021. године доноси 

ОДЛУКУ 

о престанку заштите стабла Мечје леске-диволеске која се налази у 

Мајданској улици у Ужицу 

1. Престаје заштита Споменика природе „Мечја леска у Мајданској улици“ Ужице,

које се налазе у Мајданској улици бр.4, на катастарској парцели број 8010 КО

Ужице, због губитка основних својстава и вредности заштићеног природног добра.

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Скупштине града

Ужица I број 633-8/11 од 22.12.2011.године.

3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу

града Ужица“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

__________________________ 

О б р а з л о ж е њ е 

Природно добро, заштићтно стабло мечје леске-диволеске које се налази у 

Ужицу, у Мајданској улици бр.4, на катастарској парцели број 8010 КО Ужице. 

Одлуком Скупштине града Ужица I број 633-8/11 од 22.12.2011. године, стављено 

под заштиту као споменик природе и сврстано у III (трећу)  категорију заштите, као 

заштићено подручје локалног значаја. 

Стручни сарадници Завода за заштиту природе Србије су дана 21.10.2020. 

године изашли на терен и утврдили да је стабло мечје леске изгубило својства ради 

којих је заштићено, да је изгубило главна природна обележја, односно основне 

темељне вредности: реперезентативност, аутентичност, изворност и естетичност и 

да више не испуњава критеријуме и услове потребне за заштиту на основу Закона о 
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Заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/210, 91/2010-исправка, 

14/2016 и 95/2018-други закон). 

Стога, Завод за заштиту природе Србије, сходно члану 46. став 1. Закона о 

заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 

14/2016 и 95/2018-други закон), због губитка својства и вредности заштићеног 

природног добра, предлаже престанак његове заштите, те у складу са чланом 102. 

тачка 5. Закона о заштити природе, доставља предлог решења о престанку заштите. 

На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са наведеним законским 

одредбама, на предлог Завода за заштиту природе Србије, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
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llp[poffro lo6po, :alttuhcso cra5.tro ve'rje:reu<e-ruoo.nccre, Cnovelrr npupo;]e

..Mcqia Lrecra ,v tr4aj.qancxoj yruuu" Yxuue, je Oplyxont Crl nurrrlue rpara YNtlrta I Epoj

633-8/11 o.1 22.12.2011- rorl'IHe, craBrLeHo noil 3a[lrl]Ty xao crorle iI{ flpupo.le It

cBpcralo -v lll (Tpehy) rareropnjl 3alrrltrTe. Kao:aur'ry'ihero lorpyvje :rorianrtr ;lrvcja'
Ha-ra:r ccl Yriuqy, y Maj,laucr<oj l.nuuu 5p.4.. rra raracrapcroj naprienfi Spoi 8010, I{O

Yxxne.
CTp\.rH{ capa.cHltu{ 3aeora:la larrlrurv rrpupo:re Cp6nje c) .qaua 21 102020'

ro.itqHe li3arnru Ha Tepell E lrsp:rurrr i1a jc cTa6no Nleqje nec(c L3fySxno csoicra pirrr

nojux je :aru'ruheno. :laruruheno craS:Io suute lle ucllyrlaBa Ycloec q''rrrrLrhcuor

nplrpo;ror lo6pa ;ta oc;roev 3axota o 3aulnllr npapoJe (..Cl,vx5era r:racnur PC ' 5p'

36/2009, 88/2010, 91,/201 o-ucnpaB(a, 1'112016 95i201l1-"1pyrx raKol, Jcp.le u3r"voxno

rrtaBHa xpttporxa o6e:reNja. o:ruocn, cooic renesue Bpe.!Eocrtl Kao ulto cv:

pellp eIJTaT[B OCT. ayfeIIT[qHOCT. I;i3BOpHOCT ]'I eCleTrlqHOCT.

CTora cxo.itHo u:ran1 46. crae 1. 3atoua o :atuntru npxpore (, Cry'(6eH' r-lac lr
PC. 6p. 36/09, 88/10. 91i1o-rcnpaBra. 1:l/2016 u 95/2019-np1ru ja(oH)' 3aBo:l 3a

3amTlITY rrpfipo,rIc Cp6rje rtpexlaxe Hac.]loBlror{ opl a}I"v ila,qollece aKT o npecaaFri'Y

3alxr'IiTe.
Y clilraJ-v ca uanol 102. raqra 5 3axona o rauuru np[pore' 3aBo.] 3a 3a[lrxr']

flpEpole Cp5[je .qocraB"6a rpe:I]lor pcolell,a o r1pecral]r)' 3arrrlJTc'

Cxoffro oApc.qSu q:rasa 46 crar 2. 3axorra o 3an1rl]TIr npupo/lc jlylt(Hll cre aa Y

pon'-) oll trccr Nleccux oil lIpIJie\la oBof Ilpcrlnofa IoEccere peIl]cH'e o flpecraH() 3alxiljTe

,, ,"ro lo.r"orr" 3anoly palu Spucaua t: IlcHrpanHor perlcrpa 3aIIIT, le -'x

npupo.1H1.rx ilo6apa.
C flourroBa6crr.

llpe.{Mcr:

Ilpuiror:

- Ilpealor PeuetLa o

AocraB.r6eIIo:
HacnoBy

- lloxy\le H:.aqlrj a

- Apx[Ba \ 2

flpe.q,,ror 3a lloHolleBe ar(Ta o rpecraHK! 3aIlrr[Ie Cno\IelltlKa

tlpfipo.ce !.Mcqia necKa y Majlancroj ]rlliux" lrxuuc

ltwtr.azps.rs

npecraHx) 3a rTxre
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