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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
„Стари град“  у Ужицу 

 

Увод 

Одлуком о изради Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу („Сл.лист града 
Ужица", број 26/18), Чланом 8. дефинисана је и обавеза стратешке процене утицаја Плана 
на животну средину. 

Подручје процене стратешких утицаја на животну средину је део територије града Ужица, 
односно подручје леве и десне обале реке Ђетиње са зоном споменика културе - Стара 
хидроцентрала „Под градом" на Ђетињи, палисадним подграђем као делом културног 
предела, спомеником културе Средњовековни град, заштићеном околином утврђења као 
културним пределом са тунелима, спомеником културе - електрична централа у Турици, 
Читакова стена, као делом заштићене околине са тунелима, брдима Велико и Мало 
Забучје и Биоктош, са примарним и секундарним стазама, путевима и железничким 
колосецима.  

Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Стари Град" у 
Ужицу представља механизам којим се мора обезбедити заштита културних добара, 
природних вредности и капацитета животне средине, у функцији одрживог коришћења, 
презентације и развоја овог подручја. 

Процес претходног вредновања простора, предмета стратешке процене утицаја, са 
аспеката потенцијала и ограничења у простору, спроведен је у фази припреме Плана, 
односно доношењем одлуке о потреби израде Стратешке процене утицаја, дефинисане су 
и претходне мере превенције и предострожности за поступак планирања, односно израде 
Плана детаљне регулације. 

У фази Раног јавног увида, дате су прелиминарне границе обухвата Плана, површине око 
56ha, са заштићеним и евидентираним културним добрима:  

 утврђење Ужички град (непокретно културно добро од великог значаја), 

 хидроцентрала „Под градом" (непокретно културно добро од великог значаја), 

 објекат електричне централе у Турици (евидентирано непокретно културно добро); 

и еколошком мрежом, односно еколошки значајног подручја „Клисура Ђетиње", подручја 
значајног за дневне лептире (РВА „Клисура Ђетиње"). 

Поступак стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
„Стари Град" у Ужицу представља комплексан и целовит процес који омогућава и 
обезбеђује укупно сагледавање развојних могућности са аспекта заштите животне средине 
и даје могућност за предлагање решења, услова и мера којима ће заштита културних 
добара, природних услова и животне средине бити остварена на оптималан и рационалан 
начин. 

Поступак процене утицаја планова и програма на животну средину и израда Извештаја о 
стратешкој процени плана на животну средину је дефинисан Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10). 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) представља усклађивање националне регулативе са европском Директивом 
2001/42/ЕC о „процени утицаја одређених планова и програма на животну средину”. Циљ 
ове Директиве је да обезбеди висок степен заштите животне средине и да допринесе 
интеграцији захтева за заштитом животне средине при изради и усвајању планова и 
програма у циљу промоције одрживог развоја. Еколошка процена је важан инструмент за 
интеграцију захтева за заштитом животне средине при изради и усвајању планова и 
програма за које се установи да имају значајан утицај на животну средину. 

Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу 
представља основу за утврђивање обавезујућих, хијерархијски усаглашених смерница 
(еколошких захтева) при изради Плана и интегрисање мера заштите културних добара, 
природних вредности и животне средине и принципа одрживог развоја у све фазе израде 
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Плана, као и дефинисање услова и решења заштите животне средине за реализацију 
планираних садржаја. Стратешка процена се ради истовремено са израдом Плана, чиме су 
створени услови за благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту културне 
баштине и природних вредности простора и животне средине у поступак израде, излагања 
јавности, усвајања и имплементације Плана. 

Стратешка процене утицаја и процена могућих стратешких утицаја на културна добра, 
природне и предеоно-пејзажне вредности простора у границама Плана детаљне 
регулације, непосредног и ширег окружења обухвата: 

 анализу природних карактеристика подручја Плана са непосредним и ширим окружењем 
од значаја за предлог интегралне заштите, презентације и одрживог коришћења, 

 анализу потенцијала и ограничења у простору од значаја за поступак процене утицаја 
Плана на животну средину,  

 анализу услова документације вишег реда од битног значаја и утицаја за поступак 
стратешке процене утицаја - хијерархијска условљеност, 

 анализу постојећег стања културног и природног наслеђа и животне средине предметне 
зоне (анализа базе података, тренутно стање животне средине и будући трендови, 
циљеви заштите животне средине), 

 анализу услова надлежних институција, имаоца јавних овлашћења и осталих 
релевантних услова и захтева, 

 дефинисање циљева интегралне заштите простора и животне средине за процену 
утицаја Плана, 

 идентификацију и утврђивање еколошких елемената на анализираном подручју 
(медијума животне средине) који већ трпе извесне утицаје и за које је вероватно да ће 
на њих утицати доношење Плана, 

 консултације са заинтересованим странама, органима, институцијама, имаоцима јавних 
овлашћења о обиму и обухвату анализе и процене утицаја Плана на животну средину, 

 процену утицаја предложених стратешких одлука на културна добра, природне 
вредности и медијуме животне средине, процену кумулативних, синергетских, 
индиректних, локалних и других утицаја предложене стратешке одлуке за планирање и 
реализацију нових садржаја, 

 дефинисање стратешких смерница у поступку имплементације Плана, 

 учешће јавности (стручне, остале јавности и заинтересованих појединаца) у поступку 
стратешке процене утицаја Плана на животну средину,  

 анализу захтева заинтересоване јавности, 

 дефинисање мера којима се могу спречити, смањити или отклонити негативни утицаја 
на животну средину у раним фазама процеса одлучивања, 

 дефинисање мера потенцијалне еколошке компензације, 

 дефинисање мера заштите и мониторинга животне средине, 

 вредновање предметног подручја, непосредног и подручја ширег окружења са аспекта 
могућих ограничења, начина и услова коришћења простора и реализације планираних 
садржаја у складу са принципима одрживог развоја (еколошка валоризација простора). 
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1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу 

Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Стари Град" у 
Ужицу  је процес који ће обезбедити:  

 приказ утицаја планиране намене, планираног коришћења и уређења простора на 
стање културних добара и природних вредности и укупног капацитета животне 
средине у границама планског документа и зонама утицаја, 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница и мера у План и  

 поштовање смерница и примену мера заштите културних и природних добара и 
животне средине у поступку имплементације Плана и реализације планиране 
намене простора. 

Поступак Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
„Стари Град" у Ужицу заснован је на: 

 начелу одрживог развоја – односно разматрању и укључивању битних аспеката 
животне средине, културних добара, природних вредности и осталих створених 
вредности у фази Нацрта Плана и фази усвајања Плана и утврђивању услова за 
заштиту и очување културних добара, природних и створених вредности и животне 
средине, односно одрживо и рационално коришћење и презентација простора, као 
предуслова за остваривање циљева одрживог развоја подручја „Стари Град“ у 
Ужицу; 

 начелу интегралности – које представља обавезно укључивање у План услова 
заштите културних добара и природних вредности, односно услова свих 
заинтересованих органа, организација и имаоца јавних овлашћења у циљу очувања, 
презентације и одрживог коришћење простора;  

 начелу предострожности – или пажљивом планирању намене простора у функцији 
заштите, презентације и одрживом коришћењу простора у границама Плана и 
његовом повезивању са окружењем, на начин да се спрече или смање негативни 
утицаји на заштићене вредности и животну средину, са свођењем на минимум 
ризика појаве негативних утицаја; 

 начелу хијерархије и координације – односно усвајања и примени обавезујућих 
општих смерница заштите животне средине и посебних мера заштите културних 
добара и природних вредности из Просторног плана Републике Србије, Просторног 
плана града Ужица и Генералног урбанистичког плана града Ужица, као 
обавезујућих, што представља услов за обезбеђивање узајамне координације 
надлежних и заинтересованих органа у поступку процене утицаја стратешког 
карактера, израде Стратешке процене утицаја Плана и исходовање сагласности на 
Стратешку процену, кроз консултације, обавештавања и прибављања мишљења на 
Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана; 

 начелу јавности – као кључном делу процеса, све у циљу информисања јавности о 
Плану детаљне регулације и његовом могућем утицају на животну средину, услове 
живота становништва, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка 
припреме Нацрта Плана и доношење (усвајање) Плана, где јавност мора, пре 
доношења било какве одлуке, као и после усвајања Плана, имати приступ 
информацијама које се односе на План.  
 

Остала расположива документација коришћења приликом израде Плана детаљне 
регулације и Стратешке процене утицаја Плана детаљне (Извештај о СПУ) је „Концеп 
плана ревитализације тврђаве Ужичког града са окружењем", аутора "MIT-arh" д.о.о. 
Београд. 
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  Плана детаљне регулације 
 „Стари град“  у Ужицу 

1.1. Правни и плански основ Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу 
и Стратешке процене утицаја Плана на животну средину  

Правни основ за израду Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу и Стратешке 
процене утицаја Плана на животну средину чине: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 64/15) 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС“, број 22/15); 

 Закону о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-
др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон  и 
95/2018- др.закон); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу („Сл.лист града 
Ужица", број 26/18); 

 Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, (VI бр. 350-31/18-02 од 15.06.2018. 
године). 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу је Генерални 
урбанистички план града Ужица до 2020.године („Сл.лист града Ужица", број 14/11), где је 
утврђено, као планом вишег реда за предметно подручје, до доношења планова генералне 
регулације, спровођење ГУП-а ће се вршити кроз израду планова детаљне регулације, а на 
основу правила урежења и правила грађења прописаних ГУП-ом. 

Као основ за израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације „Стари Град" у Ужицу (Извештаја о стратешкој процени утицаја) од значаја је 
следећа просторно планска и урбанистичка документација и подаци: 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС”, бр. 
88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике 
Србије на животну средину; 

 Просторни план града Ужица („Сл. лист града Ужица“, бр.22/10); 

 Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, 
бр.22/10);  

Остала расположива документација коришћења приликом израде Плана детаљне 
регулације и Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације (Извештај о СПУ) је 
„Концеп плана ревитализације тврђаве Ужичког града са окружењем", аутора "MIT-arh" 
д.о.о. Београд. 

Услови надлежних институција, органа и предузећа, имаоца јавних овлашћења 

 Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр.020-58/2 од 31.01.2019.године; 

 Завод за заштиту природе Србије, Мишљење о испуњености услова заштите 
природе 03 бр. 020-58/4 од 06.06.2019.године; 

 Завод за заштиту споменика културе, Краљево, Услови чувања, одржавања и 
коришћења културних добара и добара који уживају претходну заштиту и утврђене 
мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, 
бр.27/3 од 14.02.2019.године; 

 Завод за заштиту споменика културе, Краљево, Мишљење бр. 906/2 од 
09.05.2019.године; 
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
„Стари град“  у Ужицу 

 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни 
центар „Морава“ Ниш, Подаци са условима за израду Плана детаљне регулације 
„Стари град“ у Ужицу, бр.156/1 од 23.01.2019.године; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, Мишљење у поступку 
израде Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, 09/32 бр.217-402/19 од 
11.01.2019.године; 

 Министарство одбране Републике Србије, Сектор за материјалне ресурсе, 
Управа за инфраструктуру, Обавештење у вези са израдом ПДР „Стари град“ у 
Ужицу, бр.768-4 од 04.02.2019.године; 

 Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Услови „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. за потребе израде Плана детаљне регулације „Стари град“ у 
Ужицу, бр.3/2019-04 од 23.01.2019.године; 

 Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Измена Услова „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. за потребе израде Плана детаљне регулације „Стари град“ у 
Ужицу, бр.2/2019-174 од 11.02.2019.године; 

 Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Мишљење бр. 2/2019-662 од 
16.05.2019.године; 

 Јавно предузеће „Путеви Србије“, Услови бр. 953-7484/19-1 од 03.04.2019.године; 

 Јавно предузеће „Путеви Србије“, Мишљење бр. 953-7484/19-3 од 
14.05.2019.године; 

 Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција Ужице, Услови бр.8М.1.0.0-D-09.20.-
6893-19 од 23.01.2019.године; 

 Телеком Србија, Технички услови за потребе израде Плана детаљне регулације 
„Стари град“ у Ужицу,бр.10762/2-2019 од 30.01.2019.године; 

 VIP Mobile, Обавештење, бр.  322 од 20.02.2019.године;   

 Теленор д.о.о., Услови, бр.101/19 од 12.04.2019.године;  

 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ, 
Обавештење бр.1-01-3491-13/19-1 од 05.02.2019.године; 

 УЖИЦЕ-ГАС, Технички услови за пројектовање и прикључење на мрежу 
дистрибутивног гасовода Града Ужица, за потребе израде плана детаљне 
регулације „Стари град“ у Ужицу, бр.18-01/1/2019 од 14.01.2019.године; 

 Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Услови за потребе 
израде ПДР „Стари град“ у Ужицу, VI бр.350-31/18 од 14.01.2018.године; 

 ЈКП „Градска топлана Ужице“, Услови, бр. 41 од 15.01.2019.године; 

 ЈКП „Водовод“, Ужице, Услови за потребе израде ПДР „Стари град“ у Ужицу, бр. 
03-40/2 од 06.03.2019.године; 

 ЈКП „Водовод“, Ужице, Одговор бр. 10-41/20 од 25.04.2019.године. 

За израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
„Стари Град" у Ужицу (Извештаја о стратешкој процени утицаја), вредновање простора, 
предмета Плана, са аспекта еколошке прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења 
и предлагање смерница за ниже хијерархијске нивое и мера за заштиту културног наслеђа, 
природних вредности и чинилаца животне средине (ваздуха, земљишта, површинских и 
подземних вода) и квалитета животне средине, поштована је следећа законска регулатива:  

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС и 
24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14,145/14, 
83/18, 31/19); 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16); 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369
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 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/58); 

 Закон о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10,14/16 и 95/18);  

 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 112/15); 

 Закон о шумама („Сл.гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15  и 95/18); 

 Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 10/13); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 

 Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС”, бр. 11/09, 20/15 и 87/18); 

 Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18); 

 Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18); 

 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09); 

 Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/09, 92/11 и 93/12). 

 

1.1.1. Садржај и циљеви Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу 

Повод и циљ за израду Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу и Стратешке 
процене утицаја Плана је потреба да се простор предмет стратешке процене утицаја на 
животну средину, уреди, заштити, користи и презентује у складу са еколошким 
критеријумима одрживог коришћења заштићеног подручја.  

С тим у вези, поступак стратешке процене утицаја планских ређења и избор набоље 
понуђене варијанте планског документа, врши се паралелно са фазама планирања 
прописаних Законом о планирању и изградњи и са Чланом 8. Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу („Сл.лист града Ужица", број 26/18).  

Садржај Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу урађен је у складу са одредбама 
и методологијом Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09- исп., 
64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19). 

Садржај Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу 
(Извештај о Стратешкој процени утицаја) урађен је у складу са одредбама и методологијом 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10). 

Општи циљеви израде Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу су утврђивање 
правила уређења и грађења, односно стварање планског основа за: 

 издавање информације о локацији, израду урбанистичко-техничких докумената и 
издавање локацијских услова; 

 планирану контролисану изградњу са дефинисањем урбанистичких параметара; 

 усклађивање потреба и захтева заинтересованих страна са простоним могућностима; 

 заштиту  јавног интереса; 

 планирање инфраструктурног опремања и саобраћајног повезивања са окружењем. 

 

Посебни циљеви Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу су: 

 чување, одржавање и коришћење културног добра од великог значаја, споменика 
културе Ужички град (непокретно културно добро од великог значаја) и његове 
заштићене околине, ради даљег истраживања и вредновања; 

 уређење простора за активну и пасивну рекреацију, спортске активности и избор 
могућих садржаја, у складу са специфичним условима заштите и презентације зоне 
„Стари град“; 
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 заштита, уређење, ревитализација, презентација и одрживо коришћење зоне „Стари 
град“. 

Садржај Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу: 

 ОПШТИ ДЕО 

 РАДНИ ТИМ 

 РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ 

 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

ОПШТИ ДЕО 

1. УВОД 

1.1. ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПЛАНА  

1.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 

1.3. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.4. ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ  УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА ДО 
2020. ГОДИНЕ 

1.5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

ПЛАНСКИ ДЕО  

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА  И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  

2.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ БЛОКОВЕ 

2.3. ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ 

2.4. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

2.4.1. УРБАНИСТИЧКА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

2.4.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

2.4.3. УСЛОВИ  И  НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ПРИСТУПА  ПАРЦЕЛИ  И  ПРОСТОРА 
ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА  

2.5. УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРЕ   

2.5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

2.5.2. ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 

2.5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

2.5.4. КОМУНАЛНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

  2.5.4.1. Водоводна мрежа и објекти 

  2.5.4.2. Канализациона мрежа и објекти 
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  2.5.4.3. Топловодна и гасоводна мрежа и објекти 

  2.5.4.4. Правила сакупљања и транспорта отпада 

2.5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

2.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 

2.6.1. ПАРК "СТАРИ ГРАД" 

2.6.2. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 

2.7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

2.8. УРБАНИСТИЧКА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ 
НАМЕНЕ 

3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

3.1. ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

3.2. ЕКОЛОШКА КОМПЕНЗАЦИЈA 

3.3. НАЧИН ВРЕДНОВАЊА ЧИНИОЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОСТУПКУ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, МЕРЕ ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ, ОГРАНИЧАВАЊЕ И КОМПЕНЗАЦИЈУ НЕГАТИВНИХ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

3.3.1. ЗАШТИТА ВОДА 

3.3.2. ЗАШТИТА ВАЗДУХА 

3.3.3. ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА 

3.3.4. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

3.3.5. УСЛОВИ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

3.3.6. НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ 

3.3.7. БУКА И ВИБРАЦИЈЕ 

3.3.8. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

3.3.9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И УДЕСНИХ  СИТУАЦИЈА  

3.4. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

3.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

3.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ 
КАТАСТРОФА 

3.7. ВОДНИ УСЛОВИ 

3.8. МЕРЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ 

3.9. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

3.10. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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4.1. ДАЉЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

4.2. ОСТАЛО 

 

1.1.1.1. Обухват Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу  

Границом Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу, односно Стратешке процене 
утицаја планског документа, обухваћен је део територије града Ужица, подручје леве и 
десне обале реке Ђетиње, чије су границе дефинисане парцелама на којима се налази 
споменик културе - Стара хидроцентрала „Под Градом" на Ђетињи, палисадно подграђе 
као део културног предела, споменик културе Средњовековни град, заштићена околина 
утврђења као културни предео са тунелима, Читакова стена, као део заштићене околине 
са тунелима, укључујући све примарне и секундарне стазе, путеве и железничке колосеке, 
који се налазе у предметном простору, површине око 28ha.  

Границом Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле: 

 целе кп. бр. 7709, 7749, 7750/1, 7750/2, 7751/3, 7751/2, 7751/1, 7744/1, 7745, 7743, 
7742, 7747, 7744/2, 7746, 7734, 7733-јаз, 7737-јаз, 7732/4, 7732/1, 7736, 7739, 7738, 
7735/2, 7735/1, све КО Ужице, и 

 делови кп. бр. 12094-Ул. шарганска, 12092-Ул. градска, 12048/10-река Ђетиња, 
12048/3-река Ђетиња, 12089-Ул. хероја Луна, све КО Ужице. 

Граница обухвата Плана и СПУ, је приказана на графичком прилогу, Катастарско-
топографском плану са ортофото снимком и границом Плана, у размери Р=1:1000. 

 

 

Слика бр. 1: Обухват Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 
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1.1.2. Постојећа и планирана намена површина 

1.1.2.1. Постојећа намена површина 

Просторно, предмет анализе и процене стратешких утицаја на животну средину је простор 
еколошке зоне „Стари град“ у КО Ужице, на територији града Ужица, западно од градског 
центра, између државног пута IБ реда бр.23 (Улица хероја Луна) са јужне стране и зоне 
породичног становања са северне стране. Граница Плана се на северу и западу поклапа 
са границом Плана генералне регулације  „Ужице-централни део" II фаза чија је израда у 
току. Према врсти земљишта, у целости је заступљено грађевинско земљиште. 

У обухвату Плана детаљне регулације „Стари Град", реперни објекат је утврђење Ужички 
град, непокретно културно добро од великог значаја, средњовековно утврђење из 14. века 
подигнуто на високом, релативно неприступачном гребену које, са три стране окружује 
река Ђетиња.  

Према западу, југу и истоку окомите литице, високе и до 50m, као јаки природни бедеми 
спуштају се до реке. Прилаз Граду био је могућ само са севера, са седла према суседном 
вису, али и ту су вертикалне стране браниле прилаз највишем делу утврђења, чинећи га 
неосвојивим. То је био положај одакле се могла надзирати и бранити саобраћајница која је 
повезивала Босну са Србијом и даље са саобраћајним комуникацијама средишњег 
Балкана.  

Јужно од улаза, у унутрашњости простора који је био утврђено подграђе, налазе се остаци 
лагума - две у стену укопане и међусобно повезане просторије које су служиле као 
склониште и магацин муниције.  

На основу свеобухватних и системских археолошких и архитектонских истраживања 
Завода за заштиту споменика културе из Краљева, од 1973. године до средине 
осамдесетих, сачувани делови Града су конзервирани, односно изведени су обимни 
конзерваторски радови на бедемима и грађевинама горњег и средњег дела утрђења, а у 
доброј мери санирани су зидови који воде ка Воденој кули. 

У обухвату Плана највише су затупљене зелене површине и то: 

 зелене и слободне површине (у јавном власништву), 

 зелене и слободне површине (у приватном власништву). 

Зелене и слободне површине (у јавном власништву-парцеле града Ужица) чине највећи 
део подручја око тврђаве, који је недовољно валоризован, искоришћен, уређен.  

У постојећем стању, простор у обухвату Плана карактерише недовољна повезаност 
саобраћајном и недовољна и непотпуна опремљеност комуналном инфраструктуром. 
Предметно подручје није адекватно повезано са осталим деловима града као последица 
не само недостатка инфраструктуре већ и недостатка садржаја. 

У обухвату Плана, заштићена културна добра су:  

- утврђење Ужички град (непокретно културно добро од великог значаја); 

- хидроцентрала „Под градом" (непокретно културно добро од великог значаја). 

Планско подручје се налази у обухвату еколошке мреже - еколошки значајног подручја 
„Клисура Ђетиње", подручја значајног за дневне лептире (РВА "Клисура Ђетиње"), према 
Уредби о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС", бр. 102/10). У обухвату Плана нема 
заштићених природних добара.  

Саобраћајно, Улица хероја Луна (кп.бр.12089-део КО Ужице) је државни пут IБ реда бр. 23, 
који својом постојећом регулацијом представља јужну границу Плана. Поред државног 
пута, кроз планско подручје пролази део коридора магистралне једноколосечне 
електрифициране железничке пруге (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница, 
која повезује Републику Србију са Црном Гором и Албанијом.  
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Постојеће улице су: Улица градска, са источне стране која представља главни прилаз 
тврђави и Улица шарганска,  са северне стране планског подручја. Постојећи пут-стаза 
(кп.бр. 7749), представља остатак некадашњег „дубровачког пута“ - трговачко друмске 
саобраћајнице. „Дубровачки пут“ је вековима био један од најсигурнијих европских путева 
према Цариграду. Повезивао је хрватску обалу с рударским и другим привредним 
центрима Босне и Србије. Овим путем се продавала со, риба, зачини, накит, текстил, 
оружје, руда, восак, дрво. „Дубровачки друм“ има корене у давним временима, а почетком 
средњег века када Дубровник преузима централну улогу, ова саобраћајница постаје главна 
и прераста у познати дубровачки каравански пут („дубровачки друм"). Значај 
саобраћајнице илуструје чињеница да су у непосредној близини комуникација подизана 
гробља, касније и гробља и цркве. 

Речно корито, односно форланд реке Ђетиње са јазом се налази у обухвату Плана и 
СПУ. Постојећа регулација реке дели планирани парк „Стари град" на северни и јужни део. 

Кабловски водови 10(20)kV и далековод 35kV такође пролазе кроз планско подручје. Ови 
инфраструктурни коридори у одређеној мери представљају ограничавајући фактор за 
планирану изградњу, јер се у заштитној зони, не могу градити објекти било које врсте. 

У претходном периоду, реализоване су активности у циљу обогаћивања садржаја и радови 
на конзервацији утврђења: 

- постављене су инсталације  zip-line опреме од „Мале карауле" до „Читакове стене". 
Zip-line, дуг 375m, нуди могућност да се уз помоћ постављене сајле прелети са 
једне стране на другу, са посебним панорамским ужитком уз савладавање висинске 
разлике између полазне и завршне тачке од око 20m. Zip-line, као облик спортско-
рекреативних активности, представља прави адреналински ужитак; 

- изведени су радови на ревитализацији Старог града у циљу спречавања даљег 
урушавања фортификација, очишћен је цео простор Града и делимично је 
реконструисана главна кула, која је постала веома занимљив видиковац. Видиковац 
је ограђен заштитном оградом. 

На подручју Ужичког града врше се археолошка истраживања у покушају да се открије што 
је могуће више и да се реконструише бар приближно сам улаз у Стари град и његов изглед 
изглед из 1863.године. 

Постојећи спортски терен - игралиште који се налази у северозападном делу обухвата 
Плана се задржава. 

Извршена је реконструкција трасе старе железничке пруге (коридор укинуте пруге узаног 
колосека Ужице-Вишеград-Сарајево) за потребе туристичког воза, пешачких и 
бициклистичких стаза. 
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Слика бр.2: Постојећа намена површина 

1.1.2.2. Планирана намена површина 

Планирана намена површина је у складу са планом вишег реда, односно Генералним 
урбанистичким планом града Ужица до 2020.године. Према ГУП-у, простор у обухвату 
Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу, северно од реке Ђетиње налази се  у 
оквиру Зоне 3 – „Шира контактна зона градског центра", Подзона У3.2., са претежном 
наменом Парк „Стари град" са спортско-рекреативним садржајима: 

 парк „Стари град" представља Централни градски парк са акцентом на непокретним 
културним добрима од великог значаја, утврђењу Ужички град и хидроцентрали 
„Под градом". Централни градски парк садржи уређене зелене површине и спортско 
рекреативние садржаје (трим стазе са пратећим справама за вежбање, теретане на 
отвореном, бицилистичке стазе, стазе за брдски бициклизам и остале спортске 
терене). Простор централног градског парка повезати са контактним зонама 
породичног становања.  

 Пратећи угоститељски објекти са отвореним баштама, пратећи објекти спортских 
садржаја, објекти у функцији одржавања парка, мањи отворени амфитеатри за 
културне манифестације, летње позорнице, концертни павиљони и 
инфраструктурни објекти од општег интереса, туристичка инфраструктура.  

Централни градски парк „Стари град“, у систему уређења може садржати и арборетуме, 
ботаничку башту, демонстративну фарму, мини зоо-врт, дечја игралишта,  панорамске 
телескопе на видиковцима и одмориштима.  

У границама Централног градског парка, на кп.бр. 7751/2 КО Ужице, планирана је црква. 
Предвиђена је даља урбанистичко-архитектонска разрада локације кроз израду 
Урбанистичког пројекта за изградњу верског објекта 

Део простора од реке Ђетиње до локације „Видиковац", такође представља парковску 
површину.  

За простор од реке Ђетиње до државног пута IБ реда бр.23, дефинисана је намена:  
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 локација „Видиковац" (кп. бр. 7735/1 КО Ужице) која се налази уз државни пут, 
планирана је за комерцијалне садржаје (трговина на мало, чисто занатство и услуге, 
пословање); 

 простор између реке Ђетиње и државног пута представља заштитно зеленило. 

Централне функције које се могу реализовати у обухвату Плана: 

 трговина - мањи трговински објекти, сувенирнице; 

 пословање - банкомат и мењачница; 

 угоститељство и туризам - угоститељски објекти за исхрану и пиће (ресторан, 
посластичарница, кафетерија), угоститељски објекти за смештај са мањим бројем 
смештајних јединица; 

 забава - објекти забаве за децу, забавно-рекреативни објекти, авантура парк, и сл.; 

 јавне службе  - култура и уметност - објекти заштите и презентације културних 
добара-галерија, музеји, објекти на историјско-археолошком налазишту, атеље, 
биоскоп на отвореном, мањи отворени амфитеатри за културне манифестације, 
концертни павиљони, летња позорница, остале културне манифестације на 
отвореном, отворени и затворени изложбени простори, објекти у функцији 
одржавања парка, инфраструктурни објекти од општег интереса, туристичка 
инфраструктура; 

 спорт и рекреација - трим стазе са пратећим справама за вежбање, теретане на 
отвореном, бицилистичке стазе, стазе за брдски бициклизам, спортски терени тамо 
где постоји потреба и просторне могућности, фитнес мобилијар, дечја игралишта, 
зелени рекреативни простори... 

Концепција уређења простора је заснована на побољшању саобраћајне доступности 
изградњом саобраћајног прикључка на државни пут IБ реда бр. 23.. Узевши у обзир да је 
ова саобраћајница значајна у контексту уласка у Ужице, али и у односу на међународни и 
међуградски саобраћај, планским решењима се омогућава валоризација положаја 
утврђења Ужички град, у циљу унапређења туристичке понуде града и повећања броја 
посетилаца. 

Изградњом саобраћајног прикључка на државни пут активираће се и локација „Видиковац" 
на којој су планирани комерцијални садржаји. Планирани садржаји (објекат) не сме 
угрозити визуре ка утврђењу Ужички град. Од ове локације планирана је приступна 
пешачка стаза до планираног пешачког моста. 

Планирана је изградња пешачког моста већег распона преко реке Ђетиње до утврђења 
Ужички град. Мост представља функционалну везу са утврђењем Ужички град и 
припадајуће амбијенталне целине, која ће омогућити пешачки приступ и визуелну 
промоцију, као и  доступност планираним садржајима. Средство повезивања (мост) због 
свог положаја постаје нова туристичка атракција и, видиковац, нови пункт.   

Планска решења омогућавају развој спорта, рекреације и туризма уз обалу Ђетиње. 
Централни парк „Стари град" се ослања на купалиште „Плажа". И представљају систем 
повезаних рекреативних простора. Од локације „Видиковац" су планиране пешачке стазе 
уз десну обалу Ђетиње, узводно и низводно до хидроцентрале "Под градом". 

Потес „Бањица", која се налази у оквиру речног тока Ђетиње, добија функцију туристичко-
рекреативног садржаја,  уз максимално поштовање и заштиту природног амбијента. На том 
простору се планира изградња пешачког моста мањег распона који повезује „Бањицу" са 
јазом и даље са локацијом „Видиковац", што представља директну пешачку комуникацију: 
купалиште „Плажа"-„Видиковац", као и купалиште „Плажа"-планирана пешачка стаза уз 
десну обалу Ђетиње.  

У оквиру водног земљишта реке Ђетиње планира се уређење зелених површина и 
увођење других садржаја (формирање рибарских стаза), за потребе рекреације и одвијање 
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такмичења на градском нивоу. Планска решења морају бити усклађена са условима датим 
у Студији о заштити клисуре Ђетиње као предела изузених одлика. 

Парк "Стари град", ГУП-ом је опредељен као централни градски парк, има изванредан 
положај. Морфологија терена, културно-историјски контекст, изузетне визуре на град, 
релативна близина градског центра, опредељује овај простор за намену централног 
градског парка, који би пружао могућност свестране рекреације, одмора и забаве и био 
место одвијања одређених културних манифестација. Адекватним уређењем и увођењем 
одабраних садржаја, овај простор би требало да добије статус најзначајније и 
најрепрезентативније зелене површине у граду.  

У оквиру парка, у складу са просторним могућностима, дефинисане су пешачке стазе и 
поплочане површине, панорамски путеви, платои за одмор, и сл. 

Испред утврђења Ужички град се формира централни плато са мањим паркингом за 
путничка возила, јавним тоалетом и типским комерцијалним и инфо објектима. У плато се 
"сливају" сви прилази и путеви (прилаз утврђењу-Ул. градска, "дубровачки друм", пешачки 
приступи, лифт).  

Планирана је реконструкција "дубровачког друма" као пешачке комуникације и постављање 
типских комерцијалних и инфо објеката уз друм. 

Постојећа траса старе железничке пруге кроз тунле (коридор укинуте пруге узаног колосека 
Ужице-Вишеград-Сарајево) је реконструисана за потребе туристичког воза, пешачких и 
бициклистичких стаза. 

Предвиђено је постављање лифта од пешачке стазе кроз тунеле (на излазном порталу 
првог тунела- кат. парцела бр. 7745) до централног платоа. 

Постављене су инсталације и zip-line опрема од "Мале карауле" до "Читакове стене". Zip-
line нуди могућност да се уз помоћ постављене сајле прелети са једне стране на другу, са 
посебним панорамским ужитком. Други плато са видиковцем је предвиђен изнад завршне 
тачке zip-line уз могућност постављања типских комерцијалних и инфо објеката. 

У источном делу Парка "Стари град", уз планирану саобраћајницу, издваја се део кат. 
парцеле бр. 7751/1 као површина остале намене, планиран за комерцијалне делатности. 
На том простору планирана је изградња објекта комерцијалних садржаја. Планирани 
објекат треба осмислити да минимално утиче на постојећа културно-историјска својства - 
да се објекат "сакрије" у односу на утврђење Ужички град као и на осетљиву топографију, 
уз максимално очување природних одлика пејзажа, са пажљиво усмереним видиковцима 
према граду и према утврђењу. Функција овако планираног објекта утицаће на раст 
туристичке понуде Ужичког града.  

Као површина остале намене одређене су и кат. парцели бр. 7750/1 и 7750/2   планиране 
за  комерцијалне делатности.    

 

 

 

 

 

 

 



  15 

 

                   

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
„Стари град“  у Ужицу 

 

Слика бр.3: Планирана намена површина 

Простор у обухвату Плана, је према планираној намени и начину коришћења земљишта, 
урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, подељен на три урбанистичка 
блока: 

 Блок 1 - Парк "Стари град" се састоји од делова 1.а - обухвата Парк "Стари град" 
северно од реке Ђетиње и 1.б - обухвата Парк "Стари град" јужно од реке Ђетиње.  

 Блок  2 - "Видиковац" и 

 Блок 3 - "Инфраструктурни коридори" - Обухвата простор инфраструктурних 
коридора (магистрална једноколосечна електрифицирана железничка пруга 
(Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница-(Бијело Поље) и државни пут IБ 
реда бр.23 у обухвату Плана) и коридор заштитног зеленила. 

1.1.2.3. Биланс планиране намене површина  

Табела  бр.1:  Биланс  планиране намене површина 

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
ПОВРШИНА 
(m2) 

ПРОЦЕНАТ 
УЧЕШЋА (%) 

Обухват Плана 317204.87  

Уређене зеленe рекреативнe површине у 
граници Централног градског парка "Стари 
град": зелене површине 

 централни садржаји 

 

 

204401.32 

19195.94 

 

 

64.44 

6.05 
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Заштитно зеленило 34181.3 10.78 

Површине и објекти у функцији  друмског 
саобраћаја 

22680.57 7.15 

Површине и објекти у функцији  железничког 
саобраћаја 

5870.36 1.85 

Водне површине 26888.41 8.48 

Површине за електроенергетску 
инфраструктуру 

52.58 0.016 

Комерцијалне делатности 3934.39 1.24 

Планом су утврђене површине јавне намене: 

 централни градски парк "Стари град" 

 кп. бр. 7709, 7751/3, 7751/1, 7744/1, 7742, 7732/4, 7732/1- део, 7739-део, 7743 
(утврђење Ужички град), све КО Ужице  

 површине и објекти у функцији друмског саобраћаја 

 делови кп. бр.: 12089-Ул. хероја Луна (државни пут IБ реда бр.23), 12094-Ул. 
шарганска, 12092-Ул. градска,  и целе кп. бр.: 7749 ("дубровачки друм), 7745-
некатегорисани пут, све КО Ужице 

 површине и објекти у функцији  железничког саобраћаја 

 кп. бр. 7747, 7746, 7734, 7736,  све КО Ужице  

 водне површине 

 делови кп. бр.: 12048/10-река Ђетиња, 12048/3-река Ђетиња, и целе кп. бр.: 7733-јаз, 
7737-јаз  све КО Ужице  

 површине за електроенергетску инфраструктуру 

 кп. бр. 7738 и 7739-део(хидроцентрала) "Под градом", 7744/2, све КО Ужице. 

 

1.1.3. Хијерархијски однос са другим плановима – планска усклађеност 

Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 88/10) и Стратешка процена 
утицаја Просторног плана Републике Србије – представљају хијерархијски важну 
документацију вишег реда од значаја, пре свега, за опште циљеве и смернице заштите 
простора и животне средине. Општи циљеви ППР Србије и  Стратешке процене утицаја 
ППРС, садрже стратешка питања заштите животне средине од значаја за Републику, као и 
циљеве и захтеве у области заштите животне средине релевантних секторских 
докумената. У том контексту, као општи циљеви ППРС и Стратешке процене утицаја 
ППРС, дефинисани су:  

 заштита основних чинилаца животне средине; 

 одрживо коришћење природних вредности и ресурса;  

 унапређење управљања отпадним водама и отпадом;  

 смањивање загађења и притисака од антропогених активности.  

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године, односи се на заштиту 
природних ресурса, укупан биланс водних ресурса, као њихов просторни и временски 
размештај, захтева изузетно пажљиво коришћење и у потпуности обезбеђен систем 
заштите, пре свега заштите од загађења и непланског коришћења. Коришћење и заштита 
природних ресурса односи се и на заштиту вода од загађења. Дугорочни програмски циљ 
је да се квалитет вода највећег броја река одржи у I, IIа и IIb класи квалитета.  
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Као посебни циљеви ППРС и СПУ ППРС издвојени су: 

 заштита и одрживо коришћење вода и земљишта; 

 заштита ваздуха;  

 заштита биодиверзитета и станишта; 

 заштита и одрживо коришћење природних добара и предела; 

 унапређење управљања отпадом (смањење количине, поновна употреба 
(рециклажа) и депоновање); 

 веће коришћење обновљивих извора енергије (биомасе, хидроенергије, соларне, 
геотермалне и енергије ветра); 

 смањење загађивања у урбаним, индустријским, пољопривредним и другим 
еколошки    угроженим подручјима и 

 смањење притиска од привредних, саобраћајних и стамбених активности на 
животну    средину. 

Регионални Просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног округа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 1/13) и Стратешка процена утицаја РПП за подручје Златиборског и 
Моравичког управног округа, дефинише основне циљеве заштите животне средине: 

 очување и унапређење квалитета животне средине, интегрисано са заштитом 
природних и културних вредности и одрживим развојем подручја;  

 управљање квалитетом животне средине заснованом на процени и мониторингу 
утицаја постојећих и планираних активности, инфраструктурних система и објеката 
на животну средину.  

Просторни план града Ужица („Сл. лист града Ужица", бр. 22/10), са дефинисаним 
општим циљевима заштите животне средине: 

 ефикасно, организовано и рационално активирање постојећих развојних 
потенцијала (људских, природних и створених) у социо-економском, просторном и 
еколошком погледу, поштујући континуитет просторног и одрживог развоја; 

 предострожност за активноси које могу да изазову негативне утицаје на околину или 
еколошки ризик, применом система процене утицаја, развоја саобраћаја, 
привредних активности и градње на животну средину пре доношења инвестиционих 
одлука; 

 заштита изворишта водоснабдевања, зелених површина, заштићеног и природног 
добра су апсолутни приоритети; 

 рационалније коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих и 
делимично обновљивих (фосилних горива, воде, енергије, минералних сировина); 

 боље искоришћавање грађевинског земљишта; 

 заштита пољопривредног и шумског земљишта; 

 смањење количине отпада, повећање степена рециклирања и безбедно 
депоновање свих врста отпада. 

Посебни циљеви заштите животне средине између осталих, обухватају: 

 смањење емисија од грејања; 

 смањење емисије од саобраћаја; 

 смањење нивоа буке; 

 побољшање квалитета воде у водотоцима; 

 повећање степена водоснабдевања; 

 обезбеђење квалитета воде за пиће; 

 обезбеђење канализације за све кориснике водовода; 

 смањивање количину произведеног комуналног отпада; 

 повећање обима рециклирања и компостирања отпада; 

 повећање обима прикупљања отпада; 

 унапређење управљања заштитом животне срдине; 
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Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, 
бр.22/10), разрађује следеће циљеве заштите животне средине: 
 

 смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху; 

 смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке; 

 очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода; 

 чувати површине обрадивог пољопривредног земљишта; 

 повећати површине под шумом; 

 унапредити систем управљања чврстим отпадом; 

 смањити потрошњу необновљивих извора енергије и емисију гасова стаклене 
баште; 

 очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео; 

 унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара; 

 очувати насељеност руралних подручја; 

 унапредити здравље становништва; 

 обезбедити услове за раст запослености; 

 унапредити службу за заштиту животне средине и мониторинг; 

 унапредити информисање и укључивање јавности по питањима животне средине. 

1.2. Преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју 
Плана 

1.2.1. Приказ стања животне средине на подручју Плана  

За поступак стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 
коришћени су подаци о простору из постојеће просторно-планске (ППО, ГУП) и остале 
доступне документације као базе података, подаци добијени увидом стања на терену, 
евидентирањем и идентификацијом извора загађивања на анализираном подручју, на 
основу чега је извршена анализа и процена стања животне средине и процена степена 
угрожености медијума животне средине, природних вредности и еколошког капацитета 
простора. 

Како постојеће стање у простору представља блиско природном пределу, процена је да 
еколошки капацитет животне средине није нарушен, односно да представља простор са 
великим адсорпционим капацитетом. 

Морфолошке карактеристике терена, заступљена вегетација и створене вредности у 
ширем окружењу представљају најупечатљивије елементе предела и пејзажа. 

Валоризација постојеће вегетације, као материјалне категорије предела и пејзажа, 
подразумева њен визуелни и биолошки квалитет. На основу карактеристика анализираног 
простора, може се закључити да је стање медијума животне средине у оквиру граница 
Плана блиско природном. 

1.2.2. Приказ постојећег стања са аспекта педолошких карактеристика геолошке 
грађе терена  и геоморфолошких одлика 

Педолошке карактеристике - према педолошкој карти Србије на Планском подручју је 
претежно раширено каменито земљиште са танким (до 0,2m) детрично-хумусним 
покривачем. Каменито тло карактеришу преовлађујући садржаји фракције камена - 
кречњака. Ово су неплодна и сува земљишта. Неповољна су за развој корена биљака и 
немају значаја за производњу биљака. Пошумљавање оваквог земљишта је економски 
неисплативо. 

Карактеристике геолошко-педолошке подлоге су: 

 геолошка подлога није фитотоксична; 

 педолошки слој је мале моћности. 
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Слика бр. 4.: Приказ педолошке карте Србије 

 

Геолошке карактеристике - у горњем тријасу се јављају карбонатне кречњачко – 
доломитске стене, органских и органо–детричних структура, међу којима доминирају 
алгални варијетети образовани у ширем подручју спрудова. Серију карактерише присуство 
ситнозрних и финозрних доломита дијагенетског порекла, као и бречастих партија. 

Структурно–текстурна, физичко–механичка, посебно водна својства издвојених 
литогенетских средина, одређују њихова важнија понашања у природним условима, као 
подлога објекту. Геолошку основу на планском терену изграђују горње тријаски слојевити 
до банковити доломитични кречњаци и доломити. Преовлађује кречњачка дробина, 
песковита до глиновита подређено прашинаста, сиво–зелене до смеђе и црвенкасте боје. 
Величина уклопака кречњачке дробине варира у широком распону од ситнозрне до 
крупнозрне, добро збијене. Ситнозрни, глиновито–прашинасти материјал је по правилу 
ниске пластичности. Зонарно, заступљена је мешавина природног аутохтоног и насталог 
материјала. Њихова природна влажност налази се по правилу на граници пластичности. 

Генерално гледано, на планском подручју не постоје посебна геотехничка ограничења, 
обзиром да су геодинамички процеси и појаве умерено развијени, и не утичу битније на 
услове предвиђене градње. Од геодинамичких процеса, активно је само површинско 
распадање стенске масе, док осипање и одроњавање нису развијени, обзиром на 
релативно благе морфолошке облике којим се одликује предметни терен. Процес 
распадања, односно процес даље дезинтеграције, присутан је при површинској зони, где је 
стенска маса великим делом већ деградирана до прашинасто–глиновите, ситнодробинске 
распадине („terra rossa”)–црвеница– елувијално делувијални седимент. 

Геоморфолошке карактеристике - рељеф ове области се карактерише типичном 
крашком морфологијом. Развијени су сви облици краса, и површински и подземни. Са 
хидролошког аспекта ово значи да површинских вода нема много, али је подземна 
хидрографска мрежа веома изражена. Терен у обухвату Плана се посебно одликује 
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вртачама, пониквама, које се сматрају елементарним површинским обликом карста. То су 
затворене депресије, најчешће овалног облика, пречника од 75 до 150m. 

Геоморфолошке карактеристике терена настале су као последица геолошког састава и 
процеса који се одвија кроз дужи временски период. Прецизније, данашњи изглед терена је 
резултат различитих фаза седиментационих и ерозионих процеса. 

 

1.2.3. Приказ хидрографских карактеристика терена  

Хидрогеолошке карактеристике терена, подручје карактерише присуство пукотинског 
(перидотити и серпентинисани перидотити) и карстно-пукотинског типа порозности стена 
(кречњаци и доломитични кречњаци). У вертикалном профилу моћност водоносних 
средина са пукотинским типом порозности и издани које се формирају у њима је релативно 
мала, углавном само у приповршинском делу. Ретензиона моћ ове водоносне средине је 
релативно мала, брзо се засити водом од падавина (кише или топљење снега). Због 
релативно слабе пропусности пукотина (запуњених распаднутим материјалом) издан се 
релативно споро празни. За ова подручја карактеристично је присуство великог броја 
расутих извора, мале издашности и са релативно малим флуктуацијама протицаја. Из тога 
проистиче, за оваква подручја карактеристична, разграната хидрографска мрежа водотока. 
На овим теренима изражен је површински отицај при већим падавинама, што са собом 
носи спирање и ерозију растреситог земљишта и унос у водотоке велике количине 
материјала неорганског и органског порекла (претежно порекла од ниске вегетације и 
шума). Јаруге бујичних потока обично су формиране на дислокацијама предиспониранх 
зона као резултат флувијалних процеса. Подручје са развијеним процесом карстификације 
карактерише карстно пукотински тип порозности водоносне средине и бројни карстни 
облици и појаве: вртаче, понори, карстни канали, врела, пећине и др. У оквиру карстно 
пукотинске водоносне средине су формиране издани. Ова подручја карактерише већа 
ретензиона моћ. Подземни токови који су формирани за резултат имају претакање вода из 
једног слива у други (ако се посматра површинска вододелница). На овим теренима мање 
је изражен површински отицај при већим падавинама. Такође, мање је изражено спирање 
и ерозија растреситог земљишта.  

Основне хидрогеолошке одлике испитиваног терена предодређује учешће заступљених 
наслага. Поред тога, утицај на хидрогеолошка својства, имали су морфологија, и донекле 
утицај антропогеног фактора. Хидрогеолошка својства стенских маса и њихових функција у 
склопу истражног терена, сагледани су кроз анализу геолошке грађе, порозности и 
геоморфологије. 

Елувијално–делувијална заглињена ивераста дробина и прашине глиновите са дробином, 
као и јаче испуцали горњо тријаски кречњаци, представљају хидрогеолошки колектор – 
спроводник, односно представљају водопропусну средину у коју вода понире. Појава воде 
у овим стенама везана је по правилу за крупније пукотине. У зависности од величине 
пукотина и карактера пукотинске испуне, појава воде има спорадичан каракер и најчешће 
је сезонског типа. Подаци о стању подземне воде добијени из истражних бушотина, односе 
се на период спроведених истраживања (Јун 2014.године) током којег није констатован 
ниво подземне воде. 

Јужним делом планског подручја протиче река Ђетиња, водоток I реда, а у њеном систему 
на предметном подручју налази се само Јаз, који има улогу да воду са водозахвата (у 
узводном делу реке-клисури) доводи до МХЕ "Под градом". 

Хидролошки подаци за реку Ђетињу (2014.г.), на профилу машинске зграде МХЕ "Под 
градом" су:  

- стогодишња велика вода Q1%=277m3/сек,  

- педесетогодишња велика вода Q2%=231 m3/сек,  

- средњи месечни протицај  Qгод=4,24m3/сек. 
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Ток реке Ђетиње кроз планско подручје није обухваћен Оперативним планом одбране од 
поплава Републике Србије. 

1.2.4. Приказ сеизмичности терена  

Према сеизмолошкој карти Србије , предметна локација се налази у зони VIII степена MKS 
скале. 

Што се тиче стабилности терена анализирана локација припада категорији стабилних 
терена  у природним условима, тако да се са аспекта ових карактеристика нема чињеница 
које би биле од интереса за процену утицаја на животну средину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.5: Положај града Ужица на сеизмолошкој карти Србије и карти епицентра земљотреса 

1.2.5. Приказ климатских карактеристика и метеоролошких параметара 

Подручје Плана се налази у зони са умерено-континенталном климом, у којој се, услед 
изражене топографије терена ширег окружења, могу осетити утицаји и планинске климе. 
Годишња доба су нестабилна, са честом појавом топлих јесени (топлија од пролећа). 

Простор се често током лета налази под утицајем азурног антициклона, који узрокује 
стабилна лета, са повременим краћим локалним падавинама. Са друге стране зимски 
услови су под утицајем сибирског антициклона, као и циклона са Атлантског океана и 
Средоземног мора, који могу допринети честим појавама топлијих и стабилнијих зимских 
прилика.   

Средња годишња температура износи  9,7°С, са Јануаром као најхладнијим месецом (- 
1,3°С ) и најтоплијим Јулом (+20,2°С). Најнижа измерена температура износи -30,7°С, а 
највиша +39,40°С.  Годишња релативна влажност влаздуха се креће у распону 70.1% - 86.9 
%, при чему средња вредност износи 76.9 %. Количине падавине условљене су 
циклонским активностима Атлантског океана и Средоземног мора са најмањом количином 
падавина у јануару 39,2 mm и највише у септембру 81,2 mm. На подручју долази до 
сусретања Карпатских ветрова са ветровима Панонске низије и Јадрана. Најучесталији је 
Северозападни ветар, па потом северни и југоисточни. Најслабији ветар је југозападни. 
Сви ветрови се могу карактерисати као слаби ветрови јачине 1.6-2.27 бофора.  
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У наредним табелама приказани су карактеристични климатски подаци измерени у 
метеоролошкој станици Пожега (Извор: Метеоролошки годишњак 1996-2005) 

Табела бр.2: Средње месечне и средње годишње температуре ваздуха (С⁰) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. год. 

1,3 0,3 4,9 10,1 15,5 18,9 20,2 19,8 14,7 10,3 4,7 -0,9 9,7 

              

Табела бр.3: Средње месечна и средња годишња релативна влажност ваздуха (%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. год. 

85,2 77,9 70,6 70,1 72,1 71,5 71,5 72,9 78,7 81,0 83,6 86,9 76,9 

 

Табела бр.4: Средње месечна и средња годишња вредност инсолације (у сатима) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ср. 
год. 

32,0 72,4 116,3 117,1 168,6 197,8 210,4 193,7 111,2 78,3 45,6 23,7 1367 

 

Табела бр.5: Средње месечна и средња годишња сума падавина (у mm) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сума 

39,2 52,1 31,1 64,5 78,7 76,8 78,9 66,9 81,2 67,2 62,5 59,4 758,9 

 

1.3. Приказ стања инфраструктурне опремљености у обухвату Плана 

1.3.1. Саобраћајна инфраструктура  

Друмски саобраћај 

Кроз планско подручје пролази државни пут IБ реда бр. 23. У обухвату Плана државни пут 
је изграђен је са три саобраћајне траке и то две саобраћајне траке у смеру раста 
стационаже и са једном саобраћајном траком у смеру опадања стационаже пута. Траса 
државног пута се поклапа са Ул. Хероја Луна. 

У обухвату Плана систем саобраћајница је делимично изграђен. Саобраћајну 
инфраструктуру чине: 

 Градска улица и 

 Шарганска улица. 

Саобраћајнице су непотпуног профила, неправилне ситуационо-нивелационе геометрије и 
ниског нивоа саобраћајне услуге. Стационарни саобраћај се доминантно обавља на 
индивидуалним парцелама, као и на саобраћајним површинама у оквиру постојеће 
регулације. 

Планирана је изградња саобраћајног прикључка на траси државног пута IБ реда бр. 23. и 
то оријентационе стационаже km147+170 (средина локације). Планирано решење 
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саобраћајног прикључка је усаглашено са Главним пројектом појачаног одржавања 
државног пута IБ реда бр. 23/28 (рехабилитација пута - доградња) деоница: Кнежевићи-
Бела Земља-Ужице од km145+140 до km 160+374.  

Приступ са државног пута IБ реда број 23. 

 планирана је изградња једносмерног саобраћајног прикључка, са уливно-изливним 
тракама, ширине 3,50m, са дужином срачунатом на основу брзине од 40 km/h; 

 ограничавајући фактор за дужину уливно - изливних трака су позиције (означене на 
графичком прилогу: 1) крај потпорног зида km 147+020,14 и 2) почетак потпорног зида 
km 147+193); 

 саобраћајни прикључак је планиран само као једносмеран, односно дозвољена су само 
десна скретања са државног пута и на државни пут и нису дозвољена лева скретања 
са/на трасу државног пута; 

Однос према заштитном појасу државног пута, позиција грађевинске линије (зоне за 
изградњу) 

 планирана је на удаљености од 7.0m од регулационе линије (регулациона линија се 
поклапа са постојећом међном линијом кп.бр. 7735/1 КО Ужице), односно на ближој 
удаљености од прописаних 20m, сходно чл. 34. став 3. Закона о путевима (ширина 
заштитног појаса је утврђена планским документом на дистанци мањој од 20 m). 

Сходно основним циљевима Плана за унапређење постојеће и утврђивање нове 
регулације, уз уклапање и квалитетније повезивање са окружењем, планиране су трасе 
улица Градска, Шарганска, Нова 1, Нова 2, Нова 3 и Нова 4. Планирана улична мрежа 
представља надоградњу постојећих уличних праваца, у смислу завршетка започетих 
уличних праваца, дефинисаних профила, у циљу побољшања услова приступачности ка 
уличној мрежи вишег ранга.  

Планском разрадом дефинисана је ситуационо-нивелациона геометрија: 

 Градске улице  Л=250.52m 

 Шарганске улице Л=302.12m, 

 Улице Нова 1 Л=138.66m, 

 Улице Нова 2 Л=78.06m, 

  Улице Нова 3 Л=171.79m и  

 Улице Нова 4 Л=62.78m. 

Планским решењем предвиђен је наставак Градске улице до раскрснице улица Нова 1 и 
Нова 2. Улица Нова 1 обезбеђује приступ комерцијалним садржајима. Улица Нова 2, у 
форми "слепе улице" снабдевене колском окретницом, обезбеђује приступ планираном 
верском објекту. Улица Нова 3, уз пешачку стазу са видиковцем, представља везу 
Шарганске и Улице Нова 2. Улица Нова 4 представља колско-пешачки приступ постојећем 
игралишту. Обе су снабдевене колском окретницом.  

Саобраћајнице су планиране у складу са важећим Правилником о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута  
("Сл. гл. РС", бр. 50/11). 

Приликом дефинисања хоризонталне геометрије саобраћајница, остварена је проходност 
меродавног возила - противпожарно возило. Попречни профил саобраћајница, укупне 
ширине коловоза са путним елементима мин.6.00m, омогућава двосмерно кретање 
противпожарних возила. Планиран је једностран попречни нагиб коловоза од 2.5%. 

Пешачки саобраћај 

Планирана је изградња пешачког моста већег распона преко реке Ђетиње до утврђења 
Ужички град. Мост представља функционалну везу са утврђењем Ужички град и 
припадајуће амбијенталне целине, која ће омогућити пешачки приступ и визуелну 
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промоцију, као и  доступност планираним садржајима. Средство повезивања (мост) због 
свог положаја постаје нова туристичка атракција по себи, видиковац, нови пункт. 

У току су геоистражни радови ради израде елабората о геотехничким условима изградње 
пешачког моста. Паралелно са израдом нацрта овог Плана израђује се идејно решење 
пешачког моста. Позиција моста, распон, материјализација и други технички подаци, биће 
утврђени кроз израду техничке документације. Планом је одређена зона за изградњу 
фундамента моста. Простор унутар грађевинских линија представља зону за изградњу 
објекта (фундамента моста). Зона за изградњу фундамента моста је дефинисана 
координатама преломних тачака грађевинских линија.  

Планирани пешачки мост треба осмислити да минимално утиче на постојећа културна 
историјска својства утврђења. Својим обликовањем треба да се што више уклопи у 
природни простор кањона Ђетиње, а употреба материјала мора јасно да укаже да мост 
представља модерну интервенцију у простору. Мост треба да се наслања на природни 
отвор у бедему доњег града (тачна позиција ће се утврдити кроз израду техничке 
документације), а постојећи пешачки прилаз воденој кули треба искористити као стазу од 
моста до улаза у утврђење. Треба избегавати стварање нових стаза и интервенција изван 
градског обзиђа. Стварање бетонске платформе са градског шеталишта треба одбацити. 
На том простору могуће је пројектовати лифт ослоњен на шине који ће се сместити у 
природно удубљење у стени. Решење мора добити услове и сагласност Завода у 
Краљњву, као територијално надлежног. 

Планирана је изградња пешачког моста мањег распона на „Бањици“ уз максимално 
поштовање и заштиту природног амбијента. Мост повезује потес „Бањица“ са јазом и даље 
са локацијом „Видиковац“, што представља директну пешачку комуникацију: купалиште 
„Плажа“ - „Видиковац“, као и купалиште „Плажа“- планирана пешачка стаза уз десну обалу 
Ђетиње. Планом је одређена зона за изградњу фундамента моста. Простор унутар 
грађевинских линија представља зону за изградњу објекта (фундамента моста). Зона за за 
изградњу фундамента моста је дефинисана координатама преломних тачака грађевинских 
линија. Позиција моста, распон, материјализација и други технички подаци, биће утврђени 
кроз израду техничке документације.  

У складу са захтевима Града, могуће је реализовати друге облике преласка преко реке 
(мостовске конструкције, zip-line и сл.) на другим локацијама у обухвату Плана. 

Изградња мостова мора се уклопити у целину Парка и не сме деградирати амбијенталне 
вредности простора. При градњи моста се морају испоштовати сви хидролошко-
хидраулички прорачуни за ову објеката на локацијама где је градња планирана, како за 
мостове, тако и за друге објекте који се буду градили у зони водотока.  

Приликом пројектовања мостова, водити рачуна да нивелете моста имају потребну 
сигурносну висину - зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода, у складу са 
важећим прописима. 

Због планираних садржаја у оквиру парка „Стари град“, тежило се остваривању што боље 
пешачке комуникације 

Железничка инфраструктура  

На планском подручју налази се јавна железничка инфраструктура: 

 магистрална једноколосечна електрифицирана железничка пруга (Београд)-Ресник-
Пожега-Врбница-државна граница-(Бијело Поље), у дужини од око 673m (од наспрам 
km 164+385 до наспрам km 165+058), која повезује Републику Србију са Црном Гором 
и Албанијом, као и луку Бар са Коридорима X и VII, 

 коридор укинуте пруге узаног колосека Ужице-Вишеград-Сарајево, која је ван 
експлоатације од 1982.г. 

Планирани развој железнице: 
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 ревитализација и модернизација железничке пруге (Београд)-Ресник-Пожега-
Врбница-државна граница-(Бијело Поље) у циљу стварања услова за несметано 
одвијање контејнерског и свих технологија интермодалног транспорта железницом, 
са доградњом неопходних капацитета, 

 задржавање земљишта на којем се налазе капацитети јавне железничке 
инфраструктуре, као и коридора свих раније укинутих пруга са циљем обнове (уз 
претходно утврђену оправданост). 

Бициклистички саобраћај 

У обухвату Плана је траса старе железнице која је, у постојећој форми, у функцији 
пешачког и бициклистичког саобраћаја (у директној је вези са бициклистичким коридором 
дефинисаним ПГР-ом). 

Стационарни саобраћај 

У обухвату Плана паркирање се реализује у границама парцела, према нормативима у 
зависности од намене и величине објеката. Дат је предлог мирујућег саобраћаја на платоу 
планираног верског објекта капацитета 16 паркинг места, од чега су 2 намењена лицима са 
посебним потребама. У функцији јавних паркиралишта, у профилима планираних 
саобраћајница, предвиђено је укупно 30 паркинг места, од чега су 2 намењена лицима са 
посебним потребама. Простор намењен мирујућем саобраћају за лица са посебним 
потребама у складу је са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл.гл. РС", бр.22/2015). 

1.3.2. Водоводна мрежа 

У границама Плана детаљне регулације „Стари град“ не постоји градска водоводна мрежа. 
Северно и североисточно од границе предметног плана заступљене су азбест-цементне, 
полиетиленске и ливено - гвоздене цеви промера 80mm и 100 mm, а водоснабдевање се 
оставрује из резервоара „Церовића брдо“ и „Церовића брдо 1“. 

Неопходно је формирање нових водоводних линија на планском подручју. Према концепту 
планиране намене земљишта и планиране изградње објеката, на планском подручју треба 
обезбедити водоснабдевање за две групе објеката (Блок 2 - "Видиковац" и Блок 1 – Парк 
"Стари град"). Према прибављеним условима за израду Плана од ЈКП "Водовод" Ужице, 
бр. 03-40/2 од 06.03.2019.год., Планом је предвиђено обезбеђење водоснабдевања, на 
следећи начин: 

 за прикључење локације "Видиковац" неопходно је изградити недостајућу 
инфраструктуру тј. водоводну линију, у дужини од око 550m;иста би била превезана 
на постојећу водоводну линију PEVG Ø90/73.6mm (испред зграде "Путева" на Забучју) 
и трасирана у трупу државног пута (левом ивицом пута, правац ка Златибору); 

 за прикључење планираних објеката у урбанистичком Блоку 1 и снабдевање водом 
за санитарне и противпожарне потребе, неопходно је изградити нову водоводну 
линију Ø100mm, која би се прикључила на постојећу водоводну линију LGC Ø100mm 
у Шарганској улици; водоводну линију трасирати у трупу новопројектованих 
саобраћајница (Нова 3, 2 и 1), до планираних објеката. 

Уколико се за неке објекте не може обезбедити потребан притисак, мора се испројектовати 
хидрофорско постројење (објекти православне цркве). 

Прикључење планираних објеката извршиће се на новопројектоване водоводне линије. 

Услови грађења водоводних линија у складу са прибављеним условима за израду Плана 
од ЈКП "Водовод" Ужице 

1.3.3. Канализациона мрежа 

У Граду Ужицу усвојен је сепарациони систем каналисања вода, тј. посебно одвођење 
употребљених санитарних вода путем фекалне канализације, док се атмосферске воде 
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евакуишу посебном мрежом отворених или затворених канала у реципијенте (атмосферска 
канализација). 

Фекална канализација 

Централним делом простора у обухвату Плана пролази траса фекалног колектора 
Ø300mm (углавном кроз тунеле, трасом старе железничке пруге), који је изграђен од 
керамичких и азбест цементних цеви. 

Према прибављеним условима за израду Плана од ЈКП "Водовод" Ужице, бр. 03-40/2 од 
06.03.2019.год., у циљу прикључења новопланираних објеката на фекалну канализациону 
мрежу, планирано је: 

 постављање канализационих линија PE Ø250/216mm, у трупу нових саобраћајница, 
где је то могуће извести, с обзиром на нивелациону структуру терена, 

 изградња нове линије фекалне канализације у трупу нове саобраћајнице (Нова 1), 
која би омогућила укључење у постојећу канализациону мрежу у Градској улици (KC 
Ø200) и прикључење објекта/објеката комерцијалних садржаја, планираног у 
источном делу обухвата Плана, 

 изградња нове линије фекалне канализације у трупу нових саобраћајница (Нова 3 и 
Нова 2), ради укључења осталих планираних објеката (осим објеката на локацији 
"Видиковац") у постојећу канализациону мрежу у Шарганској улици (KC Ø200), 

 изградња линије фекалне канализације, у дужини од око 530m, за прикључење 
објеката на локацији "Видиковац", која би била укључена у постојећи шахт градске 
фекалне канализације KC Ø200 (испод зграде "Путева" на Забучју); линија би била 
трасирана у трупу државног пута (левом ивицом пута, правац ка Златибору). 

Услови грађења линија фекалне канализације у складу са прибављеним условима за 
израду Плана ЈКП "Водовод" Ужице. 

Атмосферска канализација 

На планском подручју нема изграђене мреже кишне канализације, па је неопходно 
формирање исте. Најближа линија градске кишне канализације изграђена је у 
Херцеговачкој улици.  

Од стране ЈВП "Србијаводе", Водопривредни центар "Морава" Ниш, под бројем 156/1 од 
23.01.2019.г., достављени су подаци са условима за израду Плана, у којима између 
осталог стоји: 

-у тачки 2.7. – Предвидети сепарациони систем каналисања за атмосферске, санитарно-
фекалне и технолошке отпадне воде за гравитирајуће објекте у обухвату Плана; 

-у тачки 2.9. – Загађене, зауљене атмосферске воде са манипулативних површина, као и 
воде од прања и од одржавања тих површина, пре испуштања у реципијент, морају се 
прикупити посебним системом канализације и спровести преко таложника за уклањање 
механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата, таквим да 
ефлуент буде у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање ("Сл.гл. РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

-у тачки 2.10. – Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих 
површина прикупити системом атмосферске канализације и евакуисати без претходног 
третмана у околне зелене површине или у реципијент – градски кишни колектор.Није 
дозвољено отварање испуста атмосферске канализације у водоток; 

-у тачки 2.11. – Оперативни платои на комплексима, који нису планирани за озелењавање, 
треба да буду избетонирани, с тим да се предвиде ободне бетонске риголе усмерене ка 
најнижој тачки свих изнивелисаних површина (саобраћајних и манипулативних), како би се 
на једном месту прихватиле све загађене кишне воде и довеле до реципијента – градски 
кишни колектор. 
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1.3.4. Електроенергетска мрежа 

На простору у обухвату Плана постоје електроенергетски објекти који се укрштају или 
паралелно воде са планираним објектима, а власништво су "ЕПС Дистрибуција" доо 
Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, и то кабловски водови 10(20)kV и 
далековод 35kV. 

Подручје у обухвату плана ће се снабдевати електричном енергијом из трафостаница у 
непосредном окружењу: 

 ТС 35/10 kV Златиборка, 

 ТС 10/0.4 kV Херцеговачка, 

 ТС 10/0.4 kV Дизел, 

 ТС 35/10 kV Теразије, 

 ТС 10/0.4 kV Мајданска, 

 ТС 10/0.4 kV Стари град, 

 ТС 10/0.4 kV Теразије 1, 

 СТС 10/0.4 kV Јешићи и 

 ТС 35/10 kV Уремовачки поток. 

На простору у обухвату Плана нису планирани нови електро енергетски објекти. 

Изградња електроенергетских објеката на планском подручју може се вршити на основу 
одобрене инвестиционо техничке документације и прибављених одговарајућих решења и 
дозвола, сагласно Закону о планирању и изградњи Закону о енергетици. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег 
фазног проводника, има ширине: 

 за напонски ниво 1kV до 35kV 

 10m, за голе проводнике; 3m кроз шумско подручје 

 4m, за слабо изоловане проводнике; 3m кроз шумско подручје 

 1m, за самоносеће кабловске снопове 

 за напонски ниво 35kV                                         15m 

 за напонски ниво 110kV, укључујући и 110kV          25m 

 за напонски ниво 220kV и 400kV                             30m 

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице 
бетонског канала: 

 за напонски ниво 1kV до 35kV, укључујући и 35kV     1m 

 за напонски ниво 110kV                                         2m 

 за напонски ниво изнад 110kV                                 3m 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном, износи: 

 за напонски ниво 1kV до 35kV                               10m 

 за напонски ниво 110kV и изнад 110kV                     30m  

Изградњу електроенергетске инфраструктуре и извођење радова на изградњи планираних 
објеката реализовати у складу са правилима грађења и додатним условима за извођење 
радова на изградњи објеката, датим у прибављеним условима ЕПС Дистрибуције Ужице, 
8М.1.0.0-Д-09.20.-6893-19 од 23.01.2019.године. 

Јавна расвета може да се реализује на површинама за јавне намене, у регулационим 
профилима улица, уз пешачке стазе. 

На простору у обухвату Плана налази се и електроенергетски објекат, који ради у оквиру 
ЈП ЕПС - Огранак Обновљиви извори енергије, Мала ХЕ Под градом. Хидроелектрана је 
изграђена 1900.г. и њена инсталисана снага је 300kV (3 стара агрегата). У току је 
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реализација пројекта реконструкције и доградње МХЕ, у оквиру кога се врши уградња 
новог агрегата инсталисане снаге 273kV у анекс постојеће машинске зграде. Нови агрегат 
преузима производњу електричне енергије од постојећих агрегата који остају као музејска 
поставка индустријског наслеђа. 

1.3.5.  Електронска комуникациона мрежа 

На подручју Плана налазе се каблови приступне телекомуникационе мреже „Телеком“-а, са 
припадајућим изводима. Каблови су положени у земљу Шарганском улицом и од Улице 
Сердара Мићића до парцеле у власништву православне цркве.  

Приступна ТК мрежа је изграђена кабловима типа TK00V и TK10 са ваздушно-папирном 
изолацијом жила и кабловима TK59 GM, TK ДСЛ(30) 59 ГМ са изолацијом жила од ПЕ. 
Разводна (секундарна) мрежа изграђена је кабловима ТК33U капацитета 1-5x4 (ваздушни 
развод).Примарна мрежа је завршена на терену у стојећим кабловским разделницама, 
унутрашњим изводима и спољним изводима на стубу. Пречник проводника приступне 
мреже је 0.4-0.8mm. Примарна мрежа је у добром и функционалном стању. Извршена је 
делимична реконструкција исте. Потребно је проширење са заменом дотрајалих 
постојећих каблова са ваздушно-папирном изолацијом, кабловима типа ТК ДСЛ(30) 59 ГМ. 

На подручју у обухвату Плана, планирано је проширење постојећих и изградња нових 
телефонских капацитета. Бизнис планом  ''Телеком''-а предвиђена је децентрализација 
мреже изградњом GPON мреже. Проширење мреже ће се изводити сукцесивно на бази 
реалних и процењених захтева за новим прикључцима. Изградњу нових капацитета 
извести на следећи начин:   

 Примена GPON мреже у деловима Плана (оптички приступ FTTH/FTTB), 

 Изградња ТК канализације са ТК окнима у тротоару улица, зеленим површинама, а за 
планиране садржаје у тој зони и обезбеђење телефонских прикључака и за кориснике у 
ободним деловима обухвата Плана, 

 Постављање базне станице мобилне телефоније на парцели у власништву 
православне цркве. 

Фиксну телекомуникациону мрежу и прикључење на GPON мрежу, извести према 
прибављеним техничким условима "Телеком Србија" а.д. бр. 10762/2-2019 од 30.01.2019.г. 
за потребе израде Плана. 

Антенски систем базне станице се мора пројектовати тако, да се у главном снопу зрачења 
антене не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја, 
као ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и правилним 
избором позиције антенског система на самом објекту. Базне радио-станице и радио-
релејне станице са припадајућим антенским системима и инфраструктуром, градити у 
складу са законском регулативом, техничким препорукама и светским стандардима из ове 
области.Постављање антена РБС планирати на објектима који својом висином доминирају 
на датом простору или на антенским стубовима (висине 20-100m), а непосредни простор 
око антенског стуба (који полази од тла) оградити (100m2) и спречити изградњу у 
непосредној близини која ће смањити ефикасност функционисања (умањити или спречити 
сигнал). Није дозвољено планирање и постављање уређаја и припадајућег антенског 
система базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости (туристички 
објекти, дечја игралишта). 

Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће 
утврдити потребу израде процене утицаја на животну средину. 

Према условима „VIP MOBILE“ доо Београд, нема постојећих нити је планирана изградња 
нових локација. 

Према условима Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 
''РАТЕЛ'', на простору у обухвату Плана на локацији Ужице, Брдо Стари град, инсталиране 
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су антене FX радио станица (предајна станица у фиксној служби)/CP, Станица отворена за 
јавну комуникацију, чији је корисник/носилац права ТЕЛЕНОР ДОО. 

Утврђивање заштитног појаса и начина извођења радова у близини електронских 
комуникационих мрежа и припадајућих средстава и утврђивање радио-коридора, 
прописано је члановима 45 и 46 Закона о електронским комуникацијама (''Сл.гл.РС'', 
бр.44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др.закон) и Правилником о захтевима за утврђивање 
заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио 
коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката 
(''Сл.гл.РС'', бр.16/12). 

Према условима ТЕЛЕНОР-а на простору у обухвату Плана налази се локација постојећег 
телекомуникационог објекта мреже овог оператера - Ужице 2. 

Табела бр. 6: Подаци о преферентним зонама изградње нових телекомуникационих 
објеката ТЕЛЕНОР-а на подручју Плана 

Р.бр. 
Планиране 

локације 

Источна 
географска 

ширина 

Северна 
географска 

ширина 

Пречник 
преферентне 

зоне (m) 

Висина 
стубова 

(носача) у 
односу на 
ниво тла 

[m] 

1. Ужице 16 7406154 4857416 200 11-24 

2. 
Ужице  

Zip Line 
7406285 4857200 200 15-30 

 

У претходно наведеним преферентним зонама и на преферентним локацијама планирана 
је изградња телекомуникационих објеката са припадајућом инфраструктуром за GSM, 
UMTS и LTE јавну мобилну телефонију, као и за остале телекомуникационе системе који 
технолошки наслеђују ове системе. 

Преко простора у обухвату Плана простиру се у потпуности или делимично  и коридори 
постојећих (Ужице 2) и планираних радио-релејних веза, чија је улога повезивање 
телекомуникационих објеката у постојећи систем преноса оператера.У циљу неометаног 
рада радио-релејне везе потребно је да дуж трасе буде обезбеђен слободан коридор, 
односно, неопходно је да просторна зона цилиндричног облика полупречника II Френелове 
зоне на траси буде слободна од препрека. 

На предметном простору не постоје оптички каблови у власништву ТЕЛЕНОР-а. 

1.3.6. Топловодна и гасоводна мрежа 

ЈКП "Градска топлана Ужице" у простору у обухвату Плана нема и не планира изградњу 
топловодне мреже. 

 На простору у обухвату Плана изграђена је дистрибутивна гасна мрежа ПЕ Ø 40mm, у 
Шарганској улици, закључно са кат. парц. Бр. 7709 КО Ужице, која припада МРС "Плажа". 
Гасна мрежа је у употреби и налази се под радним притиском од 3 bar. Дистрибутивна 
гасна мрежа ПЕ Ø 40mm  је пројектована и изграђена и у непосредној близини планског 
подручја, у улицама:  Градска, закључно са кат.парц. бр. 8144 КО Ужице, Сердара Мићића 
- крак до кат.парц. бр. 7841 КО Ужице и крак до кат.парц. 7844 КО Ужице. Дистрибутивна 
гасна мрежа припада МРС "Плажа". 

За планиране намене и садржаје у обухвату Плана, с обзиром на очекивану малу 
потрошњу природног гаса, не постоји економска оправданост за пројектовање и изградњу 
градске дистрибутивне гасне мреже. 

Изградњу дистрибутивне гасне мреже и паралелно вођење и укрштање са другим 
инсталацијама/инфраструктурама, извести у свему у складу са одредбама: 



30 

               
 
 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  Плана детаљне регулације 
 „Стари град“  у Ужицу 

 Правилника о техничким нормативимa за пројектовање и полагање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar (''Сл.лист СРЈ'', бр.20/92); 

 Одлуке о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског 
гасовода (''Сл.лист града Ужица'', бр.15/08); 

 Правилника о примени правила грађења гасних мерно-регулационих станица и 
дистрибутивног гасовода за радни притисак до четири бара (''Сл. лист града Ужица'', 
бр.15/08); 

 и прибављеним Техничким условима "Ужице гас" а.д. бр. 18-01/1/2019. од 14.01.2019.г. 
за пројектовање и прикључење на мрежу дистрибутивног гасовода Града Ужица, за 
потребе израде Плана. 

За загревање планираних објеката комерцијалних садржаја и објекта православне цркве 
користити обновљиве изворе енергије или природни гас (ако се стекну услови). 

1.3.7. Сакупљање и транспорт комуналног отпада 

На простору у обухвату Плана, комунална опрема за прикупљање комуналног отпада, од 
стране градског јавно-комуналног предузећа, постављена је на три локације: 

- на платоу преко пута тврђаве,  

- на парцели хидроцентале „Под градом“ и  

- на парцели електричне централе у Турици (по 1 контејнер запремине 1.1m3). 

Комунално предузеће својим наменским возилима транспортује комунални отпад на 
регионалну депонију „Дубоко“ Ужице, на даљи третман и одлагање. 

Обавеза Инвеститора је да обезбеде одговарајући број контејнера (1 контејнер на око 
600m2 пословног простора), које ће поставити у оквиру парцеле објекта. За новопланиране 
објекте комерцијалних садржаја и верски објекат неопходно је у оквиру парцеле или 
објеката обезбедити простор за постављање комуналне опреме за прикупљање отпада 
(тачну позицију и капацитет одредити у Законом предвиђеној процедури прибављања 
грађевинске дозволе.)  

Прилаз контејнерима запремине 1.1m³, затвореног типа (са поклопцима) мора бити 
неометан за манипулацију комуналног возила, димензија  8.60 x 2.50 x 3.50m, са 
осовинским притиском од 10t и полупречником окретања 11.00m. Максимална удаљеност 
за ручно гурање контејнера по равној подлози, без степеника, од места за њихово 
постављање до комуналног возила, износи 15m, уз максимални нагиб до 3%.  

1.4. Карактеристике животне средине у зонама где постоји могућност да буде 
изложена значајним утицајима 

Обухват Плана представља изразито специфичну еколошку зону, односно подручје са 
културно-историјским наслеђем и подручје еколошке мреже националног значаја. Због У 
постојећем стању, капацитет животне средине је релативно очуван. Из напред наведених 
разлога, са еколошког аспекта, подручје Плана је валоризовано као јединствена еколошка 
зона „Стари град“, са еколошким блоковима. 

Због специфичничности простора и потенцијала за одрживо и еколошки прихватљиво 
уређење и коришћење, морају се применити све превентивне мере заштите и поштовати 
услови надлежних институција, имаоца јавних овлашћења, обзиром да постоји могућност 
значајних утицаја на стање културних добара, еколошке мреже, односно постоји могућност 
да животна средина на подручју Плана буде изложена значајним утицајима. 

Процена стратешких утицаја и заштита животне средине у Плану и Извештају о стратешкој 
процени утицаја Плана на животну средину, обухвата план мера и посебних правила за 
превенцију, смањење, спречавање и компензацију негативних утицаја променом намене 
земљишта, план мера за унапређење и побољшања стања, план мера и посебних правила 
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заштите и мониторинга животне средине, као и план мера и правила за случај акцидента 
на планском подручју. Дефинисање мера се врши на основу анализе стања животне 
средине, услова и ограничења, процене могућих утицаја Плана на животну средину и 
медијума животне средине за које је утврђено да могу бити изложени значајним утицајима. 

1.5. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату ПДР „Стари 
град“  

У поступку стратешке процене утицаја на животну средину ПДР „Стари град“, главни 
проблем и потешкоћа односила се на анализу и вредновање питања животне средине у 
релативно ограниченом обухвату са рестриктивним условима заштите културних добара и 
услова еколошке мреже. 

За оцену стања животне средине извршена је процена, која је обухватила анализу 
природних карактеристика, културног наслеђа, достигнутог степена уређења и начина 
коришћења простора. 

Кроз поступак стратешке процене утицаја на животну средину планског документа, 
разматрани су потенцијални утицаји у процесу планираног уређења простора и увођења 
нових намена и садржаја.  

На простору Плана детаљне регулације „Стари град““ у Ужицу и Стратешке процене 
утицаја, вреднована су и разматрана питања животне средине у току могућих припремних 
радова за реализацију потенцијалних пројеката-објеката, садржаја и инфраструктуре као и 
у току редовног коришћења простора: 

 квалитет ваздуха и емисије у ваздух, 

 квалитет вода и земљишта и емисије у воде,  

 ниво буке и вибрација, 

 стање природе и културног наслеђа, 

 нејонизујућа зрачења, 

 управљање отпадом,  

 управљање акцидентима. 

Разматрани су проблеми и потенцијални еколошки конфликти у простору кроз однос 
планског документа и окружења, односно анализиран је предпостављено повећање 
позитивних утицаји еколошке зоне „Стари град“ на окружење у процесу трансформације 
постојеће намене и избора могућих пројеката и утицаји из окружења на анализирано 
подручје, као и могући кумулативни и синергетски утицаји у границама еколошке зоне. 

На основу потенцијалних конфликата и потенцијалних проблема  у обухвату еколошке зоне 
„Стари град“ и постојећих условљености заштите културног наслеђа, услова еколошке 
мреже, резултата консултација са имаоцима јавних овлашћења и важећих прописа, за 
избор планираних делатности, извршена је процена стања и квалитета животне средине а 
што представља основ за организацију простора са смерницама и мерама за уређење, 
коришћење и заштиту простора и животне средине. 

На основу вредновања свих условљености дат је предлог могућих намена, односно 
могућих пројеката, објеката и пратећих садржаја и предлог мера заштите животне средине. 

1.6. Приказ варијантних решења ПДР „Стари град“  

У процесу израде ПДР „Стари град“ и поступку процене могућих утицаја стратешког 
карактера на животну средину, дефинисана је Еколошка зона „Стари град“ и анализирани 
су следећи аспекти:   
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 природнe карактеристикe, постојећа намена простора, створене вредности, услови 
настали у простору, стање инфраструктурне и комуналне опремљености и 
уређености подручја, досадашњи начин коришћења простора, постојеће стањe 
животне средине и еколошки услови у простору; 

 услови надлежних институција и имаоца јавних овлашћења у поступку израде ПДР 
„Стари град“ и Стратешке процене утицаја на животну средину; 

 циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа, циљеви секторских 
планова и циљеви ПДР „Стари град“. 

На основу вишекритеријумске анализе и вредновања подручја у обухвату ПДР „Стари 
град“, односно Еколошке зоне „Стари град“, планирана је намена простора за забавно-
рекреативне садржаје, комерцијалне делатности, пратећих садржаја, са предлогом 
могућих делатности и функционалном пратећом инфраструктуром и садржајима, 
дефинисаним правилима уређења и правилима грађења са интегрисаним  мерама 
заштите животне средине, пре свега у контексту заштите ваздуха, земљишта, вода, 
природе, заштите од буке, управљања отпадом и потенцијалних ризика од акцидената. За 
процес имплементације Плана, прописане су смернице за избор потенцијалних пројеката-
објеката и делатности и мере заштите животне средине, као услова за реализацију 
планиране намене. 

Стратешком проценом утицаја на животну средину ПДР „Стари град“ разматранa су два 
могућа варијантна решења:  

 Варијанта I - да се не усвоји План детаљне регулације „Стари град“; 

 Варијанта II – да се План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу усвoји и 
имплементира, према условима и еколошким критеријумима; 

У варијантним решењима разматране су делатности које нису прихватљиве и одрживе у 
границама ПДР „Стари град“ у Ужицу и пројекти, односно објекти, погони и комплекси, 
односно делатности које је, уз поступак процене утицаја у складу са Уредбом о утврђивању 
листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр.114/08), могуће 
реализовати без значајних утицаја на животну средину и здравље становништва. 

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину могу се утврдити 
кроз процену и поређење постојећег стања, постојеће намене и функције простора, 
циљева и планских решења, односно поређењем разматраних могућих варијантних 
решења Плана. 

1.6.1. Приказ варијантног решења заштите животне средине у  ПДР „Стари град“ у 
Ужицу 

Варијантно решење усвајања и реализације (имплементације) ПДР „Стари град“ у Ужицу 
(Варијанта II), представља механизам управљања простором и животном средином, у 
функцији одрживог развоја и омогућава: 

 поштовање смерница и мера планова вишег реда за уређење и грађење на подручју 
Плана; 

 поштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 
планова на вишем хијерархијском нивоу; 

 остваривање концепта дугорочног одрживог и еколошки прихватљивог и 
контролисаног развоја предметног грађевинског подручја; 

 планску реализацију појединачних пројеката и делатности у обухвату Плана, у 
складу са условима заштите животне средине; 
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 спречавање избора неприхватљивих пројеката са аспекта заштите ваздуха од 
загађивања, заштите квалитета воде и заштите од прекомерне буке; 

 оптимално инфраструктурно и комунално опремање и уређење планског подручја, 
али ишире просторне целине; 

 планску реализацију појединачних пројеката-објеката на локацијама у комплексу, у 
складу са посебним условима заштите животне средине, заштите ваздуха, воде и 
земљишта од загађивања, заштите од прекомерне буке и потенцијалних 
акцидената; 

 акустично зонирање простора и примена мера заштите од буке; 

 управљање отпадом и отпадним водама. 

1.6.2. Приказ варијантног решења не реализовања ПДР „Стари град“ у Ужицу 

Варијантно решење не усвајања ПДР „Стари град“ (Варијанта I) може за последицу имати: 

 нарушавање основног концепта дугорочног одрживог развоја и стратешких 
смерница развоја предметног грађевинског подручја; 

 недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки 
прихватљив и одржив начин; 

 могућа непланска реализација појединачних пројеката и делатности на локацијама у 
оквиру комплекса које не испуњавају претходне услове заштите простора и животне 
средине; 

 непоштовање обавезујућих смерница и мера планова вишег реда за уређење и 
грађење на подручју Плана;  

 непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и 
уређења, 

 недовољну и неадекватну инфраструктурну опремљеност подручја Плана;  

 непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 
планова на вишем хијерархијском нивоу. 

1.6.3. Приказ најповољнијег варијантног решења са аспекта заштите животне 
средине 

У поступку процене стратешких утицаја ПДР „Стари град“ и планских решења еколошке 
зоне „Стари град“, разматрана су варијантна решења (усвајање и не усвајање, односно 
реализације и не реализације предложених ПДР) како би се извршило поређење и 
вредновање за избор боље понуђене варијанте са аспекта заштите простора и животне 
средине. Предложена варијантна решења вреднована су са аспекта: 

 могућности успостављања интегралне контроле у простору,  

 могућности избора пројеката на принципима одрживости, економске и еколошке 
прихватљивости,   

 могућности контроле, мониторинга и заштите животне средине. 

 Поређење варијантних решења извршено је на основу очекиваних позитивних и 
негативних утицаја које би варијантна решења имала у простору. Позитивни ефекти 
вредновани су са аспекта утицаја на: 

 природне вредности-квалитет ваздуха, површинске и подземне воде, земљиште, 

 створене вредности (зоне становања, демографске карактеристике, привредне 
активности), 

 предеоне и пејзажне карактеристике подручја, 
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 инфрструктурну и комуналну опремљеност подручја, 

 просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног 
урбанистичког и еколошког управљања простором. 

Eколошки прихватљивије решење је оно које омогућава: 

 примену мера за спречавање негативних утицаја у простору и животној средини; 

 рационално коришћење грађевинског земљишта, као важног ресурса у планској 
поставци; 

 спровођење мониторинга животне средине; 

 поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја. 

План са дефинисаном наменом површина, дефинисаним урбанистичким правилима, 
интегрисаним мерама заштите животне средине, заштите културних добара и прописаним 
условима управљања удесима, представља најбоље понуђено варијантно решење ПДР 
„Стари град“, који омогућава остваривање постављених циљева концепта дугорочног 
одрживог развоја и концепта заштите животне средине и здравља становништва.  
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2.0. Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину 

Стратешки циљеви заштите животне средине су, пре свега, очување еколошког 
интегритета, капацитета и квалитета простора, односно заштита животне средине, 
одрживо и рационално коришћење расположивих природних ресурса и створених 
вредности на подручју планског документа и просторној целини којој припада.  

Стратегија презентације, коришћења, уређења и заштите простора ПДР „Стари град“, 
односно еколошке зоне „Стари град“ са валоризованим еколошким блоковима, огледа се у 
детаљној планској организацији за презентацију и уређењу према посебним условима 
заштите културног наслеђа и еколошке мреже, кроз вредновање капацитета расположивог 
простора, однос постојећих ограничења и ограничења планиране намене и планираних 
пројеката и пратећих садржаја и планираних активности, односно усклађивање 
потенцијала и ограничења у простору, искључивање пројеката и делатности који би 
значајно утицали вредности културног наслеђа и стање и квалитет животне средине 
еколошке зоне „Стари град“ и избор могућих и прихватљивих пројеката, садржаја и 
активности у простору. 

Општи и посебни циљеви ПДР „Стари град“ и Стратешке процене утицаја на животну 
средину планског документа, дефинисани су и изведени из општих и посебних циљева и 
захтева за заштиту простора, културног наслеђа, еколошке мреже и квалитета животне 
средине, утврђених у плановима и секторским документима вишег реда, доступне 
документације просторног уређења, услова надлежних органа, институција и имаоца 
јавних овлашћења, као и значајних питања, постојећих просторних и еколошких конфликта 
у обухвату ПДР „Стари град“ у избору могућих пројеката и пратећих садржаја.  

Еколошком проценом ПДР „Стари град“, у циљу остваривања општих и посебних циљева 
заштите простора, културног наслеђа, еколошке мреже и животне средине, је обезбеђен 
приказ могућих утицаја планираних намена на културна добра, природу и животну средину, 
као и смернице за даље поступање при имплементацији ПДР „Стари град“, односно 
искључивање неприхватљивих пројеката и избор могућих садржаја. 

2.1. Општи циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину ПДР 
„Стари град“ у Ужицу 

Повод за израду ПДР „Стари град“, је валоризовање простора са богатим културним 
наслеђем за презентацију, развој и одрживо коришћење и уређење у границама еколошке 
мреже и опремања објектима, садржајима и пратећим мобилијаром.  

Непосредни циљ израде ПДР „Стари град“, је стварање планског основа за издавање 
локацијских услова, односно утврђивање правила уређења, правила грађења и мера 
заштите културног наслеђа, еколошке мреже и животне средине, у складу са правилама и 
смерницама планова ширег подручја и услова имаоца јавних овлашћења. 

Дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја извршено је на основу смерница, 
захтева и циљева заштите културног наслеђа, заштите природе и животне средине 
проистеклих из планских докумената вишег реда, постојећег стања и капацитета простора 
еколошке зоне „Стари град“ и захтева за управљање животном средином за планирани 
развој, пре свега, комерцијалних и осталих пратећих садржаја. Стратешки циљеви заштите 
животне средине дати одредбама планова вишег реда и секторским стратегијама, 
представљају полазне основе за дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја, 
којима се поставља оквир за даљу разраду и дефинисање посебних циљева и избор 
индикатора за мерење и праћење њиховог остваривања. 

Општи циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину ПДР „Стари град“ у 
Ужицу, због обухвата и специфичних захтева су: 
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 уређење простора за адекватну заштиту, одрживо коришћење и презентацију 
културног наслеђа; 

 уређење простора за адекватну заштиту природе, природних вредности и еколошке 
мређе за одрживо коришћење;  

 унапређење квалитета животне средине еколошке зоне „Стари град“; 

 заштита форланда и квалитета воде реке Ђетиње; 

 обезбеђење свих услова за контролисани, одрживи развој подручја еколошке зоне 
„Стари град“, уз очување културног наслеђа и еколошке стабилности и равнотеже, 
применом мера заштите и мониторинга стања животне средине; 

 избор еколошки прихватљивих пројеката, пратећих садржаја за контролисани развој 
еколошке зоне „Стари град“, уз обавезну примену мера заштите и мониторинга стања 
свих аспеката; 

 захтевано, потпуно комунално и инфраструктурно опремање и уређење еколошке 
зоне „Стари град“; 

 плански и контролисани равој еколошке зоне „Стари град“, на принципима одрживог 
развоја и  обавезних мера заштите животне средине. 

Општим циљевима је постављен оквир за даљу разраду и дефинисање посебних циљева 
и избор индикатора за мерење и праћење њиховог остваривања, све у циљу управљања 
животном средином и остваривања одрживог просторног развоја подручја еколошке зоне 
„Стари град“, односно подручја у границама планског документа. 

2.2. Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину ПДР 
„Стари град“ у Ужицу 

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину на животну средину ПДР 
„Стари град“ у Ужицу, утврђени су на основу анализе стања у простору, односно културних 
добара, природних вредности и животне средине, значајних и битних питања, проблема, 
ограничења и потенцијала подручја планског документа, као и приоритета за решавање 
еколошких проблема, у складу са општим циљевима и начелима заштите животне 
средине.  

Еколошки одговорно планирање и коришћење простора у границама на животну средину 
ПДР „Стари град“ у Ужицу, представљају услов превентивне заштите и побољшања стања 
у простору и животној средини.  

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину на животну средину ПДР 
„Стари град“ у Ужицу су: 

 дефинисање намене површина;  

 дефинисање еколошки прихватљивих пројеката, објеката, пратећих садржаја и 
планираних активности у простору; 

 очување културног наслеђа и унапређење његове презентације и одрживог 
коришћења, очување природних вредности и блиско-природних елемента у обухвату 
планског документа, од значаја за еколошку равнотежу и пејзажне вредности 
планиране намене у грађевинском подручју; 

 изградња планираних комуналних и инфраструктурних мрежа и система; 

 заштита и безбедност и здравља становништва непосредног и ширег окружења 
планског обухвата и свих корисника простора; 

 спречавање емисија у ваздух, у складу са прописаним граничним вредностима;  
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 спречавање емисије прекомерне буке; 

 спречавање емисија у воде реке Ђетиње, остале водене површине и земљиште, 
успостављање сепаратног канализационог система; стриктно управљање свим 
категоријама отпадних вода; реализација уређаја/постројења за третман отпадних 
вода, уградња мерача протока и дефинисање места за узорковање и контролу 
квалитета пречишћених отпадних вода пре упуштања у реципијент;  спречавање 
изливања и просипања свих врста отпадних вода пре претходног третмана-
пречишћавања до прописаниг нивоа, у складу са законском регулативом; 

 управљање отпадом, забрана депоновања свих врста и категорија отпада ван 
простора намењених за ту намену; 

 коришћења обновљивих извора енергије, еколошки прихватљивих енергената и 
успостављање енергетске ефикасности; 

 препознавање и деловање на  неочекиване и непланиране ситуације како би се 
избегле или спречиле околности које воде до акцидената на локацијама у обухвату 
еколошкре зоне „Стари град“  и непосредном окружењу; 

 спречавање појаве акцидентних, удесних ситуација у еколошкрој зони „Стари град“; 
избор прихватљивих пројеката-објеката и делатности; 

 поштовање планских мера, правила уређења, правила грађења и мера заштите 
културног наслеђа, природе и животне средине; 

 успостављање система контроле животне средине у обухвату еколошкре зоне „Стари 
град“, као дела шире мреже мониторинга;  

 увођење еколошке компензације на планском подручју, непосредном и ширем 
окружењу; 

 покретање поступка процене утицаја на животну средину за планиране пројекте, 
потенцијалне изворе негативних утицаја на културна добра, природу и животну 
средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС”, бр.114/08).  

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја омогућавају формирање еколошке матрице 
за планирану намену простора и избор пројеката-делатности у обухвату еколошкре зоне 
„Стари град“  на принципима одрживости и еколошке прихватљивости. 

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину представљају 
услов за остваривање заштите простора, културног наслеђа, природних вредности и 
животне средине на подручју Плана, све у складу са општим смерницама, условима и 
мерама за заштиту споменика културе, еколошке мреже и животне средине шире 
просторне целине. 

2.3. Избор индикатора Стратешке процене утицаја на животну средину 

Избор индикатора Стратешке процене утицаја на животну средину, врши се на основу 
карактеристика простора и стања животне средине у границама ПДР „Стари град“ у 
Ужицу. 

Дефинисани индикатори представљају, пре свега, квантитативне показатеље на основу 
којих се прати достигнут степен постављених циљева. Дефинисаним индикаторима 
Стратешке процене утицаја добијају се подаци о: 

 стању и управљању културним добрима; 

 стању и управљању простором у еколошкој мрежи; 

 квалитету ваздуха; 
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 квалитету вода реке Ђетиње, подземнх и осталих површинских вода; 

 количинама и квалитету пречишћених отпадних вода;  

 стању и квалитету земљишта; 

 управљању отпадом; 

 акустичним вредностима појединачних локација и комплекса и еколошке зоне 
„Стари град““; 

 инфраструктурној и комуналној опремљености подручја. 
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3.0. Процена могућих утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације „Стари град“ 

На основу циљева и смерница просторног развоја и услова заштите животне средине из 
планова вишег реда од значаја за ПДР „Стари град“, дефинисани су општи и посебни 
циљеви Стратешке процене утицаја.  

Основни циљ са еколошког аспекта је интегрална заштита и поштовање еколошких 
принципа и принципа одрживости у границама ПДР „Стари град“, избегавање конфликата 
намена простора, и постизање компромиса и компензације у простору. ПДР „Стари град“, у 
контексту општих и посебних циљева Стратешке процене утицаја, оцењен је према 
очекиваним утицајима (сагласно критеријумима за оцењивање величине, значаја и 
вероватноће утицаја - модификована PADC методологија и „MeV Urban” модел) на: 

 стање у простору - постојећa и планиранa наменa, избор могућих пројеката и  
делатности; 

 стање инфраструктурне и комуналне опремљености; 

 постојећи и планирани степен рационалности у коришћењу грађевинског земљишта и 
природних ресурса; 

 постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине; 

 стање мониторинга животне средине. 

3.1. Еколошка валоризација подручја Плана детаљне регулације  „Стари град“  

На основу потенцијала и утврђених ограничења у простору на подручју Плана детаљне 
регулације „Стари град“, карактеристика планских решења, карактеристика непосредног и 
ширег окружења, стања у простору, односно постојеће и планиране намене, извршена је 
валоризација простора са еколошког аспекта.  

Основни циљеви еколошког вредновања простора су: 

 утврђивање и валоризовање кључних потенцијала простора, 

 идентификација постојећих конфликата и ограничења (просторних, еколошких), 

 процена просторно-еколошког капацитета подручја Плана“,  

  дефинисање просторно-еколошке матрице планског подручја подзоне за одрживи 
развој. 

Посебни циљеви еколошког вредновања простора ПДР „Стари град“: 

 дефинисање Еколошке зоне „Стари град“; 

 дефинисање еколошких блокова: 

- Еколошки блок 1 -  Парк „Стари град" у чијем обухвату је Парк „Стари град" 
северно од реке Ђетиње и Парк „Стари град" јужно од реке Ђетиње; 

- Еколошки блок 2 -  „Видиковац"; 

- Еколошки блок 3 – „Инфраструктурни коридори", обухвата простор 
инфраструктурних коридора (магистрална једноколосечна електрифицирана 
железничка пруга (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница-(Бијело 
Поље), државни пут IБ реда бр.23 у обухвату Плана) и коридор заштитног 
зеленила. 

 утврђивање услова за имплементацију планског документа, услова за планиране 
нових садржаја, услова за спречавање просторних и еколошких конфликата и 
услова еколошке компензације у простору; 

 дефинисање еколошки прихватљивих садржаја, пројеката и делатности; 

 утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране 
намене простора; 
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 утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планиране 
еколошке зоне са предностима и ограничењима у границама планском документу. 

Подручје ПДР „Стари град“ је  валоризовано на основу постојећег, односно затеченог 
стања, процењених значајних утицаја у границама планског документа, непосредног и 
ширег окружења, планираних пројеката, садржаја и инфраструктуре, идентификованих 
ограничења и условљености у простору.  

Валоризација је извршена у циљу усклађивања даљег развоја планског подручја према 
критеријумима економске оправданости и одрживости и еколошке прихватљивости.  
Концепт заштите и контроле животне средине за подручје ПДР „Стари град“ заснован је на:  

 заштити простора и културног наслеђа и вредности;  

 заштита еколошке мреже националног значаја; 

 заштити квалитета ваздуха, вода реке Ђетиње, подземних вода и земљишта; 

 спречавање прекомерне емисије буке; 

 контроли и управљању отпадом и отпадним водама; 

 превенцији и контроли свих извора загађивања;  

 превенцији удеса и удесних ситуација,  

 мониторингу стања животне средине. 

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором, културним наслеђем, 
природним вредностима и животном средином, извршена је валоризација простора у 
обухвату Плана детаљне регулације „Стари град“. Да би се проценили могући утицаји, 
ефекти и последице по природу и животну средину, здравље и безбедност становништва и 
корисника простора, извршено је вредновање ПДР „Стари град“  са аспекта заштите 
животне средине, као подлога за најбоље понуђено одрживо варијантно решење за 
реализацију планираног програма, односно планираних пројеката и делатности.  

На основу просторно-положајних карактеристика анализираног подручја, постојећег стања 
у простору, потенцијала, ограничења, могућих планираних пројеката и пратећих садржаја, 
обавезујућих смерница и планираних мера заштите животне средине које су услов за 
имплементацију ПДР „Стари град“ и реализацију планираних пројеката, подручје се 
вреднује као Еколошка зона „Стари град“. 
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Слика бр. 6:  Еколошка валоризација 

Еколошку зону „Стари град“ чине специфични еколошки блокови: 

- Еколошки блок 1 -  Парк „Стари град" у чијем обухвату је Парк „Стари 
град" северно од реке Ђетиње и Парк „Стари град" јужно од реке Ђетиње; 

- Еколошки блок 2 -  „Видиковац"; 

- Еколошки блок 3 – „Инфраструктурни коридори", обухвата простор 
инфраструктурних коридора (магистрална једноколосечна електрифицирана 
железничка пруга (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница-
(Бијело Поље), државни пут IБ реда бр.23 у обухвату Плана) и коридор 
заштитног зеленила 

За еколошку зону  „Стари град“  и припадајуће еколошке блокове, важе све опште и 
посебне мере заштите животне средине, ограничавање негативних утцаја на културно 
наслеђе и еколошку мрежу и увећање позитивних утицаја на животну средину чире 
просторне целине. 

3.2. Еколошка компензацијa 

Мере еколошке компензације дефинишу се, пре свега и са основним циљем спречавања 
штетних последица планираних активности у планском обухвату, простору од великог 
еколошког значаја за квалитет животне средине града Ужица, а које могу бити изазване 
реализацијом планираних пројеката, радова и активности у обухвату еколошке мреже - 
еколошки значајног подручја „Клисура Ђетиње", подручја значајног за дневне лептире 
(РВА „Клисура Ђетиње") и Централног градског парка „Стари град" са непокретним 
културним добрима од великог значаја, утврђењем Ужички град и хидроцентралом „Под 
градом".  

Компензацијске мере спроводе се ради обнављања или замене оштећених делова 
природе, станишта, строго заштићених и заштићених дивљих врста, односно делова 
природе и блиско природних локација и предела и њихове функције, све у складу са 
Правилником о компензацијским мерама („Сл.гласник РС“, бр.20/10).  
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Због потребе за утврђивањем правила уређења, правила грађења, мера и услова заштите 
и еколошке компензације, простор у обухвату Плана, је према планираној намени и начину 
коришћења земљишта, урбанистичким показатељима и еколошким карактеристикама, 
валоризован је у три еколошка блока: 

 Еколошки блок 1 -  Парк „Стари град" у чијем обухвату је Парк „Стари град" 
северно од реке Ђетиње и Парк „Стари град" јужно од реке Ђетиње; 

 Еколошки блок 2 -  „Видиковац"; 

 Еколошки блок 3 – „Инфраструктурни коридори", обухвата простор 
инфраструктурних коридора (магистрална једноколосечна електрифицирана 
железничка пруга (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница-(Бијело 
Поље), државни пут IБ реда бр.23 у обухвату Плана) и коридор заштитног зеленила. 

Циљ компензације на подручју Еколошког блока 1 -  Парк „Стари град" је заштита 
зеленила у форланду реке Ђетиње, као интегративног „зеленог коридора“, због директних 
и индиректних изразито позитивних утицаја на квалитет животне средине непосредног и 
ширег окружења. 

Обавеза је да се планским решењем обезбеди максимално очување постојеће вредне 
вегетације, односно да се очува постојеће зеленило и планира озелењавање, у складу са 
еколошко-биолошким условима и условима прихватљивог пејзажног уређења.  

Прихватљиво пејзажно уређење Еколошког блока 1 - Парк „Стари град"  подразумева 
коришћење аутохтоних врста са врло селективним и контролисаним увођењем егзота у 
пејзаж и предео  овог блока.  

Прихватљиво пејзажно уређење Еколошког блока 3 - „Инфраструктурни коридори",  
подразумева коришћење аутохтоних, брзорастућих врста са претеђном заштитном 
функцијом али и условима уклапања у пејзаж и предео  шире просторне целине.  

При уређењу валоризованих еколошких блокова (Еколошки блок 1 и еколошки блог 2), 
обавеза је да уколико се у току извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или 
минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставња да имају својства природног 
добра, о томе обавести Министарство надлежно за послове животне средине и да се 
предузму све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

Такође, обавеза је и да се, уколико материјал који се користи у припремним радовима на 
уређењу простора, може послужити као склониште за гмизавце, птице и друге животињске 
врсте, максимално скрати време одлагања, уз услов забране убијања и сакупљања свих 
врста гмизаваца, птица и других животињских врста. 

Ако се при уклањању високе вегетације уоче гнезда птица пречника преко 0,5m, обавеза је 
да се радови обуставе и о истом обавести надлежни Завод за заштиту природе. 

Мере еколошке компензације: 

 извршити валоризацију и максимално уклапање постојеће вредне вегетације и 
појединачних стабала у планирани пејзаж еколошких блокова; 

 извршити компензацију зеленила које се мора уклонити због планираних намена, у 
складу са прописаним прихватљивим пејзажним уређењем сваког валоризованог 
еколошког блока; 

 успоставити појасеве заштитног зеленила екстерно у контактним зонама Еколошког 
блока 3 – „Инфраструктурни коридори; 

 формирати појас обостраног заштитног зеленила дуж планираних и постојећих 
саобраћајница у складу са локацијским условима; 

 приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне, инвазивне и 
алергене врсте биљака; 
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 у зонама интензивног утицаја буке, мерама компензације, уз границе парцела, 
опционо, формирати „зелене баријере”, антизвучне паное; 

 одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе и 
валоризације постојећег зеленила на подручју сваког еколошког блока и еколошко-
биолошке подлоге локације. 

3.3. Приказ процењених утицаја на животну средину ПДР „Стари град“ у 
Ужицу 

Утицаји Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, анализирани су на релацији: 
извори утицаја - утицаји - ефекти и последице.  

Извори утицаја на квалитет животне средине могу бити планска решења дефинисана 
наменом простора, у позитивном и негативном смислу. Вредновањем планских решења 
могуће је извршити вредновање утицаја на животну средину предметног планског 
документа и дати процену ефеката у простору и животној средини.  

 

 

Кључни извори позитивних и потенцијално негативних утицаја су планска решења за 
реализацију: 

 еколошке зоне „Стари град“, која представља специфично функционално подручје, 
односно зону културног наслеђа и еколошке мреже, планирану за презентацију, 
одрживо уређење и коришћење; 

 еколошки прихватљивих пројеката и пратећих садржаја; 

 планиране инфраструктруре за потпуно опремање простора; 

 плана управљања отпадним водама; 

 плана управљања отпадом; 

 плана заштите од удеса. 

Од значаја за животну средину су решења која се односе на избор планираних пројеката и 
делатности и планиране инфраструктуре.  

Утицаји на животну средину, генерално, могу бити механички, физички, хемијски, а објекат 
утицаја су медијуми животне средине преко којих се утицаји преносе или на која се 
одражавају. 

У Стратешкој процени утицаја на животну средину анализирани су следећи чиниоци 
животне средине:  

 природне вредности животне средине (ваздух, воде, земљиште, предеоно-пејзажне 
вредности, инжењерско - геолошке карактеристике простора, инфраструктурна 
опремљеност), 

 карактеристике планираних пројеката и делатности. 

Последице утицаја у простору и животној средини су промене особина, изгледа или 
функције, а ефекти могу бити позитивни или негативни или стање без промена, што 
представља карактеристике утицаја.  

Процена утицаја на животну средину извршена је у односу на карактеристике утицаја које 
планска решења могу имати на животну средину, у одоносу на: врсту утицаја, дужину 
трајања, извор и развој утицаја, реверзибилност, могућност анулирања утицаја, трајност, 
континуитет, важност (значај) утицаја и степен и карактер потребних интервенција. У 
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односу на време трајања утицаја, дефинисани су: привремени - повремени, дуготрајни 
ефекти и последице.  

Ефекти односно последице, сагласно наведеној категоризацији, могу бити: 

 у односу на врсту утицаја - позитивни, негативни, нулти; 

 у односу на дужину трајања - привремени, трајни; 

 у односу на развој утицаја - једноставни, кумулативни, синергетски; 

 у односу на извор утицаја - директни, индиректни; 

 у односу на реверзибилност, могу бити реверзибилни, и иреверзибилни; 

 у односу на трајност утицаја - дуготрајан, инцидентан; 

 у односу на континуитет - континуалан, дисконтинуалан; 

    у односу на значај - изразито мали значај, мали значај, средњи значај, врло велики 
значај; 

Поступак оцењивања квалитета животне средине и очекиваних ефеката ПГР „Стари град“, 
вршен је на основу вредновања могућих еколошких утицаја (позитивних и негативних). 
Величина утицаја представља приказ штете или користи од процењеног деловања на 
квалитет ваздуха, вода, земљишта, пејзажне карактеристике еколошке зоне „Стари град“, и 
еколошких блокова, односно културних и природних вредности и квалитета животне 
средине.  

Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен деловању 
промена у животној средини. Утицаји, односно последице, према карактеристикама, 
оцењени су негативним или позитивним предзнаком. Утицаји, односно последице, према 
величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на 
негативне, а знак плус на позитивне промене. 

Tабела бр. 7: Критеријуми за оцењивање величине утицаја (модификована PADC методологија) 

Величина утицаја Ознака Значење симбола 

критичан, врло 
негативан 

 -3 онемогућавање функције у датом простору 

већи  -2 у већој мери нарушава стање животне средине 

мањи  -1 у мањој мери нарушава животну средину  

нема утицаја  0 нема промена у животној средини  

позитиван  +1 
мање позитивне промене и утицаји у животној 
средини  

повољан  +2 
повољне промене и утицаји на квалитет животне 
средине  

врло повољан  +3 
промене битно побољшавају квалитет животне 
средине  

Значај утицаја процењен је у односу на просторне размере на којима се може остварити 
утицај планираних намена и очекиваних делатности и активности у простору подручја ПДР 
„Стари град“, али и непосредног и ширег окружења.  
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Критеријуми за оцењивање размера утицаја ПДР „Стари град“, анализирани су на релацији 
су: 

 локални – локацијски – утицаји на нивоу ПДР „Стари град“; 

 градски - утицаји од значаја за подручје града Ужица; 

 регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион; 

 национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије. 

Tабела бр. 8: Значај утицаја 

Значај утицаја Ознака Опис 

Национални IV могући утицаји на нивоу Републике Србије  

Регионални III могући утицаји на ширу просторну целину 

Градски⁄ општински II могући утицаји на нивоу Града Ужица 

Локални 
(локацијски) 

I могући утицаји на нивоу Плана детаљне регулације  

Процена могућих утицаја ПДР „Стари град“ на животну средину обухвата: 

 вредновање чинилаца животне средине у поступку процене утицаја стратешког 
карактера (укључујући податке о стању и квалитету ваздуха, површинских вода, 
земљишта, микроклиматских карактеристика, буке и вибрацијама, биљном и 
животињском свету, биодиверзитету и демографским променама); 
 

 смернице и мере за превентивно деловање, спречавање и ограничавање 
негативних и потенцијално негативних утицаја, спречавање просторних конфликата 
(конфликти планираних намена, функција, садржаја) и увођење еколошки 
прихватљивих пројеката за увећање позитивних ефеката на подручју Плана; 
 

 начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја ПДР „Стари 
град“, (вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија, 
локација, просторно-географска област, природна добра, број изложених 
становника, кумулативна и синергетска природа утицаја); 

Циљ еколошког вредновања  простора је: 

 процена могућих утицаја стратешког карактера у простору,  

 утврђивање општих и специфичних утицаја и појава, 

 процена позитивни   х утицаја у простору и животној средини, 

 процена могућих негативних ефеката у животној средини, који могу настати због 
карактеристика постојећег стања и планираних пројеката (делатности), постојећих 
конфликата и ограничења у простору и карактеристика планираних намена, односно 
планираних пројеката и делатности. 

Стратешка процена Плана са аспекта еколошке прихватљивости и одрживости, 
представља важан корак у поступку доношења одлуке за усвајање:  

 планираних намена и избор прихватљивих пројеката-делатности; 

 планиране инфраструктурне и комуналне опремљености;  

 начина коришћења простора; 

 дозвољеног степена утицаја на животну средину. 



46 

               
 
 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  Плана детаљне регулације 
 „Стари град“  у Ужицу 

Стратешка процена Измена и допуна ПДР „Стари град“ представља вредновање са 
аспекта: 

 примењених мера превенције на планском нивоу за спречавање и минимизирање 
потенцијално штетних утицаја на стање и квалитет ваздуха, вода, појаве буке и 
вибрација, зеленила и пејзажне вредности, нејонизујућег зрачења, генерисање 
отпадних вода и отпада и укупан квалитет животне средине; 

 рационалног, еколошки прихватљивог избора планираних пројеката и делатности; 

 обавезне имплементације мера за спречавање и отклањање могућих значајних 
утицаја и последица стратешког карактера у простору и животној средини; 

За потребе процене утицаја, као оквир граничних капацитета животне средине подручја 
ПДР „Стари град“, коришћени су услови и подаци надлежних институција и имаоца јавних 
овлашћења, Нацрт ПДР „Стари град“ у Ужицу, док је постојеће стање дато као процена на 
основу увида на терену и евидентирања потенцијалних ризика и података мерења и 
праћења квалитета животне средине за град Ужице, од значаја за предметну зону.  

 

Табела бр. 9: Вредновање примењених индикатора 

ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА 

ОПШТИ ПРОСТОРНИ ЦИЉЕВИ ИНДИКАТОРИ 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПОСТОЈЕЋЕ 
СТАЊЕ 

ПЛАНИРАН
О СТАЊЕ 

1.  

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

1.1. Ваздух 

емисија загађујућих материја 

таложне материје, чађ, SOX, NOx, CO, озон 

издувни гасови пореклом из саобраћаја 

гасови из индустрије и пореклом од гасификације и  
топлификације 

0 +1/I/ 

 

1.2. Вода 

квалитет површинских и подземних вода 

квалитт реке Ђетиње 

pH, HPK, BPK5, органско оптерећење, укупна уља и 
масти, микробиолошке карактеристике 

третман отпадних вода – постројења, уређаји за 
третман 

капацитети и услови каналисања отпадних вода 

-1/I +1/I/II/III 

 

1.3. Земљиште 

загађеност земљишта (pH, опасне и штетне материје) 

промена површина обрадивог земљишта 

структура и стање шумских комплекса 

0 +1/I 

 
1.4. Шуме 

степен шумовитости подручја 

озелењавање подручја  
0 +1/II 
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2.  ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

2.1. Степен деградације 

загађене локације, зоне 

непланска изградња 

експлоатација сировина 

0 +1/I 

 2.2. Уређено зеленило 
уређене зелене површине (процентуално учешће у 
структури површина) 

0 +2/I 

 2.3. Културно наслеђе  културна историјска добра   

3. СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

 3.1. Уређеност зеленила 
заступљеност и процентуално учешће уређеног 
зеленила 

+1/I/II +1/I/II 

 

3.2.Инфраструктурна 
опремљеност 

дужина саобраћајница 

дужина водоводне мреже 

дужина канализационе мреже 

 

-1/I/II +2/I/II 

 
3.3. Јавне намене 

јавни пут, саобраћајнице, гробље 

 
0 +1/I/II 

4. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
4.1. Број становника 

број корисника простора 

број становника насељеног 
места/општине/региона/државе 

0 +1/I 

 4.2. Квалитет живота 
становника 

здравље становника 

запосленост 
0 +1/I 

5. УСЛОВИ- ПАРАМЕТРИ 

 
5.1. Урбанистички 
параметри 

правила грађења и уређења 

величина парцеле 

степен изграђености 

0 +2/I/II 

 5.2. Бука 
изложеност становништва нивоима буке пореклом од 
саобраћаја, индустрије, комуналне буке 

0 -1/I 

 

5.3. Отпад 

План управљања отпадом 

покривеност територије  

организованим прикупљањем отпада 

неконтролисана сметлишта 

-1/I/II +1/I/II 

 5.4. Комунална хигијена ниво достигнуте комуналне хигијене -1/I +1/I 

 5.5. Коришћење 
обновљивих извора 
енергије 

степен заступљених обновљивих извора енергије 
0 0 
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6. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
КАПАЦИТЕТИ 

градска норматива 

контрола - мониторинг 

доступност информација о животној средини 

0 +2/I/II 

 

3.4. Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку процене утицаја 
Плана на животну средину, мере за спречавање, ограничавање и 
компензацију негативних утицаја на животну средину 

У циљу заштите и унапређења стања животне средине на планском, контактном и подучју 
потенцијалних утицаја Плана, Стратешком проценом утицаја на животну средину су 
дефинисане смернице и мере за ограничење негативних и повећање позитивних утицаја 
на животну средину. Смернице и мере су дефинисане на основу процене постојећег стања 
природних и створених вредности, капацитета животне средине, постојећих и планираних 
садржаја, као и преко идентификације могућих извора загађења на подручју обухваћеном 
Планом генералне регулације, контактних зона и зона потенцијалних утицаја, односно 
подручја од значаја за планирану намену.  

Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир хијерархијска 
условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере заштите уграђене 
смернице докумената вишег хијерархијског нивоа које се односе на предметно подручје. У 
мере су интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних овлашћења прибављених за 
потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја. 

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину сведу у оквире и границе 
прихватљивости, односно спрече угрожавање животне средине и квалитет живота 
становништва и свих корисника простора. Смернице и мере заштите простора и животне 
средине спречавају еколошке конфликте, омогућавају развој и реализацију планираних 
намена у границама Плана.  

3.4.1. Заштита вода 

Мере заштите површинских и подземних вода, ће се спроводити у складу са дефинисаним 
циљевима заштите животне средине са аспекта заштите вода, и то:  

 очување живота и здравља људи,  

 смањење свих видова загађења и  

 спречавање даљег погоршања стања вода.  

Заштита квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и активности 
којима се њихов квалитет штити преко мера забране, превенције, обавезних мера заштите, 
контроле и мониторинга, у циљу очувања живог света, постизања стандарда квалитета 
животне средине, смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и 
обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.  

У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја промене намене у 
границама планског документа на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити 
мере заштите у фази планирања, пројектовања и фази реализације сваког појединачног 
пројеката и пратећих садржаја. Све смернице и мере заштите вода морају се спроводити у 
складу са: 

 Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12,101/16 и 95/18); 

 Уредбом о утврђивању Водопривредне основе РС („Службенигласник РС“, 
бр.11/02); 
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 Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”,  бр. 5/68); 

 Уредбом о категоризацији водотока („Сл, гласник СРС”,  бр. 5/68); 

 Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

 Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл.гласник РС“, бр.24/14); 

 Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник 
РС“, бр.50/12); 

 Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл.гл.РС“, бр.88/10 и 30/18); 

 Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода 
(„Сл.гласник РС“, бр.96/10); 

 Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр.54/11); 

 Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”,  бр. 31/82); 

 Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник СР”,  
бр. 33/16); 

 Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник 
РС”, бр. 74/11); 

Смернице и мере за заштиту вода у границама планског документа:  

- забрањено је директно и индиректно загађивање вода реке Ђетиње и свих водених 
површина у границама еколошке зоне „Стари град“ и посебно у границама 
еколошких блокова Парк „Стари град" и „Инфраструктурни коридори"; 
 

- забрањено је загађивање подземних вода, како у обухвату границе еколошке 
зоне„Стари град“ тако и у контактним зонама (подземне воде просторне целине); 

 

- све планиране активности на реализацији пројеката (објеката, пратећих садржаја, 
инфраструктуре) у еколошкој зони „Стари град“ у свим фазама имплементације 
ПДР, морају се спроводити тако да обезбеде заштиту форланда, речног корита и 
вода реке Ђетиње, осталих површинских и подземних вода, односно, забрањено је 
свако испуштање свих категорија и типова отпадних вода, без претходног 
пречишћавања до захтеваног нивоа;  

 

- при извођењу свих радова на реализацији пројеката, обавезне су мере техничке и 
еколошке заштите од загађивања вода реке Ђетиње, осталих површинских, 
подземних вода и земљишта; 

 

- забрањено је директно и индиректно просипање и изливање непречишћених 
отпадних вода на земљиште у форланду Ђетиње, на осталим локацијама 
планираних пројеката и активности;  

 

- обавезно је прикључење свих планираних пројеката, објеката и садржаја на  градску 
канализациону мрежу јавног канализационог система; 
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- обавезно је одводњавање са постојећих и планираних саобраћајница и интерних 
саобраћајница унутар комплекса и парцела планираних пројеката;  

 

- сакупљање и евакуацију условно чистих атмосферских вода са кровова објеката, 
извршити системом кровних олука и системом ригола спровести на зелене 
површине; 

 

- потенцијално зауљене атмосферске воде са платоа, саобраћајница и других 
површина, сакупљати, каналисати и одводити на пречишчавање у таложнике 
сепараторе уља и масти пре упуштања  у реципијент; 

 

- димензионисање канала, (ригола са решеткама) цевовода и сепаратора уља и 
масти, вршити за меродавну количину воде; 

 

- чишћење таложника-сепаратора уља и масти се мора поверити, искључиво, 
овлашћеном оператеру који има дозволу за управљање опасним отпадом на даљи 
третман; управљање опасним отпадом мора пратити документ о кретању опасног 
отпада;  

 

- обавезна је контрола квалитета отпадних вода пре и после пречишћавања у 
таложницима сепараторима уља и масти; испитивање квалитета отпадних вода 
врши се преко акредитоване лабораторије; сваки сепаратор таложник уља и масти 
мора бити опремљен местом за узорковање и мерачем протока; 

 

- после пречишћавања а пре упуштања у реципијент обавезна је уградња уређаја за 
мерење и регистровање количина испуштених пречишћених отпадних вода и 
дефинисање мерног места за узимање узорака за испитивање квалитета 
пречишћених отпадних вода; 

 

- у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна 
је хитна санација угрожене локације-одговор на удес, у складу са планом заштите 
од удеса; 

 

- у циљу контроле животне средине и заштите воде и водних тела од загађивања, у 
границама еколошке мреже и еколошке зоне „Стари град“, при имплементацији и 
реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на 
животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези 
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну 
средину.  

 

3.4.2. Заштита ваздуха 

Планским документом се стварају услова за реализацију дозвољених и еколошки 
прихватљивих пројеката и извођење радова у обухвату еколошке мреже - еколошки 
значајног подручја „Клисура Ђетиње", подручја значајног за дневне лептире (РВА „Клисура 
Ђетиње") и Централног градског парка „Стари град" са непокретним културним добрима од 
великог значаја, утврђењем Ужички град и хидроцентралом „Под градом".  

У процесу реализације планираних пројеката и пратећих садржаја, очекују се временски и 
просторно ограничени утицаји на квалитет ваздуха, пре свега у току радова на уређивању 
локација и изградњи планираних објеката и инфраструктуре. Утицаји на квалитет ваздуха у 
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фази грађевинских радова на реализацији планираних садржаја, могу се третирати као 
краткотрајни, временски и просторно ограничени. Очекиване емисије у ваздух (полутанти 
од рада ангажоване механизације, разношења прашине са привремених одлагалишта 
грађевинског отпада под утицајем ветра као последица манипулације грађевинским 
материјалом), не представљају дугорочно посматрано, претњу по квалитет животне 
средине и здравље становништва, с'обзиром да су утицаји на квалитет ваздуха у фази 
припремних и осталих радова занемарљиви, краткотрајни, временски и просторно 
ограничени и престају по завршетку извођења радова на микролокацијама. 

Али, могу се очекивати и потенцијално значајни утицаји, у случају не поштовања мера 
заштите и у случају удесних ситуација пре свега у Еколошком блоку 3 – „Инфраструктурни 
коридори", али и Еколошком блоку 1 -  Парк „Стари град", у случају пожара или другог 
акцидента и могу имати сложени карактер, кумулативне ефекте на квалитет ваздуха. 

Планирање и пројектоване техничких и биолошко-еколошке мере заштите од загађивања 
ваздуха у еколошким блоковима обезбедиће директно и индиректно спречавање емисије у 
ваздух. Заштита ваздуха обухвата планирање мера за имплементацију планског документа 
и избор пројеката, који неће имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на 
квалитет ваздуха у еколошкој зони „Стари град”, али и шире просторно посматрано. Све 
смернице и мере заштите ваздуха морају се спроводити у складу са:  

 Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13); 

 Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
постројења за сагоревање( „Сл. гласник РС", бр. 6/16); 

 Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник 
РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13);  

 Уредбом о методологији прикупљања података за Национални инвентар емисије 
гасова са ефектом стаклене баште („Сл. гласник РС”, бр.81/10); 

 Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл.гласник 
РС”, бр. 111/2015); 

 Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 
извора загађивања („Сл.гласник РС”, бр. 5/2016); 

 Уредбом о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих 
материја у ваздух („Сл.гласник РС”, бр. 3/2016); 

 Планом квалитета ваздуха града Ужица. 

 

Заштита ваздуха еколошке зоне „Стари град“ представља интегрални део мониторинга 
квалитета ваздуха за град Ужице. 

Посебне мере заштите ваздуха предметне зоне спроводе се како би се избегло 
кумулирање негативних утицаја планираних пројеката (објеката, пратећих садржаја) са 
негативним утицајима из Еколошког блока 3 – „Инфраструктурни коридори", саобраћајних 
коридора  из окружења и индивидуалних тачкастих извора емисија у ваздух. 

Заштита квалитета ваздуха на подручју зоне „Стари град“ обухвата мере превенције и 
контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (покретних и 
стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали негативни ефекти на квалитет животне средине и здравље становништва. 
Планом детаљне регулације „Стари град“ стварају се услови за реализацију планираних 
објеката и пратећих садржаја, инфраструктурно и комунално опремање, што подразумева 
временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха у фази грађевинских радова, али и 
негативне утицаје пореклом из Еколошког блока 3 – „Инфраструктурни коридори", који могу 
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имати сложени карактер и кумулативне ефекте на квалитет ваздуха, посебно у случају 
удеса и удесних ситуација.  

 

Смернице и мере заштите ваздуха у границама планског документа:  

 заштиту ваздуха од загађивања спроводити као интегрални део мониторинга Плана 
квалитета ваздуха града Ужица; 
  

 реализацију интерних саобраћајница извршити према меродавном саобраћајном 
оптерећењу, како би се обезбедила добра саобраћајна проточност; 
 

 обавезно је максимално очување постојеће вредне вегетације, односно очување 
постојећег зеленила и озелењавање, у складу са еколошко-биолошким условима и 
условима прихватљивог пејзажног уређења;  

 прихватљиво озелењавање и пејзажно уређење Еколошког блока 1 - Парк „Стари 
град"  подразумева коришћење аутохтоних врста са врло селективним и 
контролисаним увођењем егзота у пејзаж и предео  овог блока;  
 

 прихватљиво озелењавање и пејзажно уређење Еколошког блока 3 - 
„Инфраструктурни коридори",  подразумева коришћење аутохтоних, брзорастућих 
врста са претеђном заштитном функцијом али и условима уклапања у пејзаж и 
предео  шире просторне целине.  
 

 загревање објеката извести уз употребу еколошки прихватљивих енергената 
(обновљиви извори, природни гас);  
 

 у оквиру еколошке зоне „Стари град“, сваког еколошког блока и појединачних 
локација одржавати максималан ниво комуналне хигијене;  
 

 у циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, при 
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, пратећих садржаја и 
инфраструктуре, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.114/08) покренути 
поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту 
животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени 
утицаја на животну средину. 

 

3.4.3. Заштита земљишта 

Загађење земљишта на подручју еколошке зоне „Стари град“ може бити последица 
неадекватног управљања отпадом и отпадним водама. Опште мере заштите земљишта 
обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем заштите земљишног простора) и 
његово одрживо коришћење, које се остварује применом мера системског праћења 
квалитета земљишта: 

 праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта; 
 

 спровођење ремедијационих програма за отклањање последица деградације 
земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани 
антропогеним активностима 

Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са: 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15); 
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 Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. 
гласник РС”, бр.23/94); 

 Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18). 

 

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације у границама планског 
документа:  

 реализација планираних пројеката, објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре се 
мора спровести у складу са прописаним урбанистичким параметрима, правилима 
уређења и правилима грађења и еколошким условима и мерама; 

 обавезно је планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом 
коришћeња земљишта за све планиране радове за које се очекује да ће знатно 
оштетити функције земљишта у обухвату еколошке мреже - еколошки значајног 
подручја „Клисура Ђетиње", подручја значајног за дневне лептире (РВА „Клисура 
Ђетиње") и Централног градског парка „Стари град" са непокретним културним 
добрима од великог значаја, утврђењем Ужички град и хидроцентралом „Под градом"; 

 у фази изградње објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре у обухвату еколошке 
зоне „Стари град", рационално користити земљиште, као природни ресурс (хумусни 
слој сачувати за касније уређење локација и околног терена); 

 у случају да планираним активностима у границама Плана, утиче на загађивање 
замљишта, носилац пројекта/оператер појединачних пројеката је у обавези је да 
изради извештај о стању земљишта који мора бити издат од стране стручне 
организације, акредитоване за узорковање и испитивање земљишта и воде према 
SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; носилац пројекта који деградира животну средину 
дужан је да изврши ремедијацију или санацију деградиране животне средине, у 
складу са пројектима санације и ремедијације на које ресорно Министарство даје 
сагласност; 

 обавезно је организовано управљање свим врстама и категоријама отпада, у свим 
фазама реализације, редовних активности и за случај акцидента, који могу настајати 
на подручју еколошке зоне „Стари град“,  што подразумева прикупљање, примарну 
селекцију, транспорт и одлагање отпада преко надлежног комуналног предузећа, 
односно оператера који поседује дозволу за управљање отпадом; 

 обавезно је управљање отпадним водама, у складу са важећом законском 
регулативом и условима надлежних институција, предузећа, имаоца јавних 
овлашћења; 

 носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, 
обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног 
загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика 
по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини;  

 у циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у границама 
еколошке зоне „Стари град“, при имплементацији и реализацији планираних 
пројеката, објеката, површина, пратећих садржаја и инфраструктуре, потребно је, у 
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја 
и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења 
одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину. 
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3.4.4. Заштита природе 

Према условима Завода за заштиту природе 03 бр.020-58/2, од 31.01.2019.године, 
подручје ПДР „Стари град“ у Ужицу, односно Еколошка зона „Стари град“, са 
валоризованим еколошким блоковима Еколошки блок 1-Парк „Стари град" у чијем обухвату 
је Парк „Стари град" северно од реке Ђетиње и Парк „Стари град" јужно од реке Ђетиње, 
Еколошки блок 2-„Видиковац", Еколошки блок 3-„Инфраструктурни коридори", који 
обухвата простор инфраструктурних коридора (магистрална једноколосечна 
електрифицирана железничка пруга (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница-
(Бијело Поље), државни пут IБ реда бр.23 у обухвату Плана) и коридор заштитног 
зеленила, не налази се унутар граница заштићеног подручја и у оквиру планских граница 
нема заштићених природних добара за које је спроведен или покренут поступак заштите, 
али се налази у обухвату еколошке мреже, односно еколошки значајног подручја-Клисура 
Ђетиње.  

Обавезне мере и смернице заштите природе у обухвату Плана и подручја стратешке 
процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити природе („Сл.гласник 
РС”, бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-други закони) обухватају следеће 
услове:  

 управљање простором мора бити одрживо, уз рационално коришћење, уређење, 
заштиту расположивих природних ресурса; 

 планиране намене морају бити компатибилне са интегралним, вишефункционалним 
и вишенаменским зеленилом; 

 обавезне су мере валоризације постојећег зеленила и максимално очување 
постојеће вегетације, очувањем предеоних вредности са прихватљивим 
озелењавањем и пејзажним уређењем; 

 посебно евидентирати зелене површине и појединачна стабла, како би се вредни 
примерци просторно и функционално инкорпорирали у планирану концепцију 
система зеленила; посебну пажњу посветити формирању и уређењу нових зелених 
површина, у складу са наменом простора и захтевима планираних појединачних 
пројеката; 

 обавезно је очување и заштита постојећих природних и блиско-природнх елеменат 
у обухвату еколошке зоне и еколошких блокова, вредног зеленила (групација, 
појединачних примерака високог зеленила) и интегрисање у планиране намене; 

 обавезно је прибављање сагласности надлежне институције у случају потребе сече 
одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело 
на најмању могућу меру; 

 обавезна је еколошка компензација зеленила, односно обавезна је надокнада 
зелених површина које се морају уклонити у поступку теализације планираних 
пројеката; 

 обавезне су превентивне мере заштите, при планирању, пројектовању и извођењу 
радова, у циљу заштите хидрогеолошких и хидрографских карактеристика терена 
(реализацију планираних пројеката морају пратити претходна хидрогеолошка 
истраживања токова подземних вода); 

 реализација планираних пројеката (објеката, пратећих садржаја, инфраструктуре) је 
могућа у складу са урбанистичким и еколошким зонирањем еколошке зоне „Стари 
град“;  

 обавезно је прихватљиво озелењавање и пејзажно уређење сваке локације 
посебно, у складу са планом озелењавања, у функцији предеоног уклапања у 
окружење; 
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 обавезна је регулација стационарног саобраћаја, односно обезбеђивање 
контролисаних и стандардно уређених паркинг простора; 

 обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина, у постојећем 
стању и за случај њиховог настанка у поступку реализације планираних радова и 
пројеката; 

 обавезна је контрола и управљање насталим геолошким, грађевинским и осталим 
отпадима који настају у току уређивања локација за реализацију планираних 
пројеката; 

 обавезне су мере заштите за случај настанка акцидента или других удесних 
ситуација у свим фазама реализације планираних намена, уз обавезно 
обавештавање надлежних органа; 

 уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, 
извођач радова је дужан да о томе обавести ресорно Министарство, као и да 
предузме свемере заштите од уништавања, оштећења или крађе, до доласка 
овлашћеног лица; 

 у циљу контроле животне средине и заштите природе у границама еколошке зоне 
„Стари град“, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, 
површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути 
поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту 
животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени 
утицаја на животну средину.  

 

3.4.5. Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара 

Према условима Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.27/3, од 
14.02.2019.године, на подручју ПДР „Стари град“ у Ужицу налазе се културна добра и 
локалитети са археолошким садржајем, која уживају заштиту према Закону о културним 
добрима („Сл.гласник РС”, бр.71/94, 52/11-др.закона и 99/11-др. закон): 

 остаци тврђаве, која је проглашена за споменик културе од великог значаја за 
Републику Србију-Ужички град са подграђем; 

 непокретно кутурно добро-споменик културе од великог значаја-Хидроцентрала на 
реци Ђетињи (стара хидроцентрала); 

 централна тачка N:4857150 E:7406312 остаци палисадног утврђења из периода 
османске власти, који представљају нераскидиву целину са остацима камене 
тврђаве; 

 централна тачка N:4857343 E:7406174 остаци млађег утврђења-Караула; 

 пећина, у стени испод Ужичког града, непосредно изнад леве обале Ђетиње; 

 простор у непосредној околини Ужичког града: палисадно утврђење, историјске 
битке, трасе караванског пута. 

Обавезне мере и смернице заштите културног наслеђа у обухвату Плана и подручја 
стратешке процене утицаја на животну средину, у складу са Закону о културним добрима 
(„Сл.гласник РС”, бр.71/94, 52/11-др.закона и 99/11-др. закон) обухватају следеће услове:  

 за све радове на простору тврђаве мере техничке заштите прописује и издаје 
надлежни Завод за заштиту споменика културе Краљево; 

 за све радове на простору Хидроцентрале на реци Ђетињи (стара хидроцентрала) 
мере техничке заштите прописује и издаје надлежни Завод за заштиту споменика 
културе Краљево; 
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 на простору централне тачке N:4857150 E:7406312 остаци палисадног утврђења из 
периода османске власти, који представљају нераскидиву целину са остацима 
камене тврђаве, за све земљање радове, промену намене, обавезна су претходна 
археолошка истраживања;   

 на простору централне тачке N:4857343 E:7406174 остаци млађег утврђења-
Караула, могућа је изградња и промена намене простора, у складу са резултатима 
археолошких истраживањаи прецизне услове службе заштите; 

 на простору пећине, у стени испод Ужичког града, непосредно изнад леве обале 
Ђетиње, могућа је изградња и промена намене простора, у складу са резултатима 
археолошких истраживањаи прецизне услове службе заштите; 

  на простору у непосредној околини Ужичког града: палисадно утврђење, утврђење 
на Караули, историјске битке, трасе караванског пута, треба спроводити поступке за 
очување значајних обележја предела;  

 Планирани пешачки мост мора бити потпуно компатибилан природном простору 
кањона Ђетиње, са минималним утицајем на културно историјска својства и 
карактеристике града; 

 Приступ воденој кули извести уз прецизне мере техничке заштите надлежног 
Завода; 

 није дозвољено угрожавање визура ка Узичком граду; 

 у циљу заштите културног наслеђа у границама еколошке зоне „Стари град“, при 
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно 
је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја 
на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези 
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну 
средину.  

3.4.6. Нејонизујуће зрачење 

Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, односно електромагнетног 
зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере 
и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. Заштита од нејонизујућег 
зрачења спроводиће се у складу са одредбама: 

 Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр.36/09). 

Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења у границама планског документа:  

 у границама планског документа није дозвољено постављање извора нејонизујућег 
зрачења, у складу са захтевима заштите простора, предеоних вредности 
заштићеног подручја и здравња корисника простора, односно у границама планског 
документа није дозвољена изградња (реконструкција, повећање капацитета) 
телекомуникационих објеката са пратећом инфраструктуром мобилне телефоније;    

 у циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од 
извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и контроле мера за 
заштиту животне средине и здравља становништва, потребно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту 
животне средине и доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину за планиране пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег 
зрачења. 
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3.4.7. Бука и вибрација 

Емисија буке и вибрација ће пратити све радове у току реализације планираних пројеката, 
односно при планираном уређивању терена, изградњи објеката, пратећих садржаја и 
инфраструктуре. У свим фазама реализације планираних пројеката користиће се 
механизација која је извор буке и вибрација. У току редовнних активности у еколошкој зони 
„Стари град“ бука ће се јављати, пре свега у еколошком блоку 3-„Инфраструктурни 
системи“ и локацијама у непосредном окружењу (зонама утицаја) саобраћајних коридора. 

Како би негативни утицаји буке били сведени у границе прихватљивости, морају се 
поштовати смернице и мере превенције, спречавања, отклањања и заштите од штетних 
ефеката буке по живот и здравље становништва у зонама утицаја. Заштита од буке на 
подручју зоне „Стари град” спроводиће се у складу са одредбама: 

 Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 
88/10); 

 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС”, бр.75/10); 

 Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 
72/10); 

 Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Сл. гласник РС”, бр.72/10); 

 Одлуке о мерама за заштиту од буке ("Сл.лист града Ужица", бр. 33-1/15). 

Смернице и мере заштите од буке и вибрација у границама планског документа: 

 сви пројекти, односно делатности генератори буке, су у обавези да примењују мере 
техничке заштите од буке; 

 при извођењу радова на подручју зоне „Стари град”, односно свако градилиште 
мора бити обезбеђено тако да се смање и минимизирају утицаји, појаве и трајање 
буке (за случај интензивних радова и ангажовање тешке механизације у дужем 
временском периоду треба поставити заштитне баријере за смањење негативних 
утицаја интензитета буке); 

 мерење буке врше акредитовани оператери, у складу са важећом законском 
регулативом; 

 извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним 
условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке 
(атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

 обавезне су мере заштите од прекомерне буке применом антизвучних баријера 
(природних-зелених баријера и појасева, вештачких баријера) уз мониторинг и 
контролу стања; 

 планирати пејзажно обликовање и уређење линеарног, заштитног зеленила 
(обостраног) у зони саобраћајница, избором аутохтоних, брзорастућих врста; 

 избор врста за заштитно зеленило мора бити прилагођен зонским и локацијским 
условима, у складу са пејзажним и еколошко-биолошким захтевима; 

 озелењавање паркинг простора вршити линеарном садњом; избора садног 
материјала засновати на аутохтоним, декоративним брзорастућим врстама; 

 у циљу контроле животне средине и заштите од прекомерне буке, у границама 
Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, потребно је, у 
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/5263
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
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средину ("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја 
на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези 
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну 
средину.  

3.4.8. Управљање отпадом 

Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница за управљање отпадом, као 
и на основу процењених и очекиваних количина и карактеристика отпада који могу 
настајати на подручју еколошке зоне „Стари град“.  

Концепт управљања отпадом на подручју еколошке зоне „Стари град“ мора бити заснован 
на укључивању у систем локалног концепта управљања отпадом, преко Локалног плана 
управљања отпадом града Ужица и припадајућег региона, као и на примени свих 
организационих и техничких мера за спречавање негативни утицаји на квалитет животне 
средине. Управљање отпадом на подручју ПДР „Стари град“у Ужицу, мора бити део 
интегралног управљања отпадом на локалном нивоу и спроводиће се у складу са: 

 Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18); 

 Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 95/18); 

 Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник 
РС” бр.56/10); 

 Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
(„Сл. гласник РС”, бр.92/10); 

 Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за 
његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.17/17); 

 Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије („Сл. гласник РС”, бр.98/10). 

У складу са планираном наменом простора и планираним пројектима и активностима на 
планском подручју, може се очекивати настајање следећих врста и категорија отпада: 
грађевински, неопасан, комунални отпад и опасан отпад. 

Управљање отпадом мора се вршити у складу са Планом управљања отпадом за сваки 
планирани пројекат у коме настаје отпад, а који мора бити усаглашен са Локалним планом 
управљања отпадом и законском регулативом. 

Грађевински отпад (вишак земље, остали геолошки и грађевински отпад), на локацијама 
планираних пројеката ће се генерисати у фази припреме терена и фази реализације 
објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре, односно у фази уређивања локација, 
изградње објеката, пратећих садржаја, инфраструктуре, инсталација, монтирања опреме. 
Управљање грађевинским отпадом мора бити у складу са Одлуком о одређивању локације 
за складиштење, третман и одлагање инертног, грађевинског отпада. 

Комунални отпад, настајаће на локацијама планираних пројеката као последица боравка 
запослених, туриста, спортиста, рекреативаца и корисника планираних услуга. Управљање 
комуналним отпадом мора се обављати контролисано, према дефинисаној динамици, 
преко надлежног комуналног предузећа, односно оператера који поседује дозволу за 
управљање отпадом. За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање отпадом на 
подручју зоне „Стари град“, потребно је: 

 успоставити сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада преко надлежног 
комуналног предузећа, односно оператера који поседује дозволу за управљање 
отпадом, у складу са Локалним планом управљања отпадом; 
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 све микролокације са контејнерима морају бити доступне возилима комуналног 
предузећа у свим временским условима; судове (контејнере) за сакупљање отпада у 
зонама и локацијама поставити, у складу са партерним решењем; 

 у складу са планираним наменама, дефинисати „мрежу“ за постављање судове за 
одлагање отпада на микролокацијама, који морају бити део укупног мобилијара у 
еколошким блоковима; обликовање и избор судова, начин постављања мора бити 
прилагођен општим условима заштите простора, културног наслеђа и еколошке 
мреже; 

 обавезно је редовно пражњење контејнера, осталих судова за отпад; управљање 
комуналним отпадом (сакупљање и транспорт) мора бити у складу са условима 
надлежног комуналног предузећа, односно оператера који поседује дозволу за 
управљање отпадом. 

Опасан отпад, који може настати на планском подручју, у складу са делатностима 
планираних пројеката, одлагати и привремено складишти у специјалним, херметички 
затвореним, некорозивним судовима на месту предвиђеном за одлагање опасног отпада 
до предаје оператеру који поседује дозволу за управљање овом врстом отпада, уз 
документ о кретању отпада. Чишћење сепаратора-таложника поверити оператеру који 
поседује мобилно постројење и дозволу за управљање опасним отпадом, уз документ о 
кретању опасног отпада. 

Санитарно-фекалне отпадне воде, генерисаће се у санитарним чворовима услужних и 
других објеката, које ће се интерном канализационом мрежом  спроводити до прикључка 
на јавну канализациону мрежу. Квалитет пречишћених отпадних вода пре упуштања у 
јавну канализациону мрежу мора бити у складу са: 

 Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гл.РС”, бр. 
33/16); 

 Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл.гласник СРС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

 Правилником о опасним материјама у водама („Сл.гласник СРС”, бр.31/82); 

 Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник 
РС”, бр.50/12). 

Потенцијално зауљене атмосферске воде, са манипулативних површина, платоа 
паркинг простора, интерних саобраћајница, могу садржати таложне и уљасте материје, 
што може довести до загађивања земљишта, подземних вода, форланда вода реке 
Ђетиње и осталих водених површина, те се исте морају прикупљати и каналисати, 
системом ригола и канала и одводити у сепаратор-таложник уља и масти, а након 
третмана, уз контролу квалитета (место за узорковање) и количине (мерач протока), 
атмосферске воде биће испуштене у јавну градску мрежу атмосферске канализације или 
други реципијент, у складу са водним условима. 

Смернице и мере управљања отпадом у границама планског документа: 

 санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на подручју 
еколошке зоне „Стари град“, у контактним зонама и непосредном окружењу, како би 
се спречило загађивање животне средине и нарушавање изгледа предела;  

 забрањено је одлагање, депоновање свих врста и категорија отпада ван простора 
опредењених за ту намену, на подручју еколошке зоне „Стари град“, непосредном и 
ширем окружењу;  

 обавезно је сакупљање, разврставање и безбедно одлагање отпада који настаје на 
планском подручју у оквиру сваке појединачне функционалне целине, локације 
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односно сваког појединачног пројекта, у складу са наменом простора и Планом 
управљања отпадом;  

 за све врсте отпада које настају у обухвату еколошке зоне „Стари град“, реализацијом 
и имплементацијом планских решења, обезбедити адекватне судове за прикупљање 
отпада, потребан простор, услове и опрему за сакупљање, разврставање и 
привремено чување различитих врста отпада (комунални, амбалажни, рециклабилни, 
и остале отпаде) до предаје надлежном комуналном предузећу, односно оператеру 
који поседује дозволу за управљање отпадом, у складу са Законом о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима; 

 поступање и управљање опасним отпадом и отпадом посебних токова, вршиће се 
преко оператера који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, у складу са 
законском регулативом; 

 са опасним отпадом који настаје у процесу чишћења таложника сепаратора, 
поступати у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10 и 14/16); отпад од чишћења таложника-сепаратора, обзиром да има својства 
опасних материја, чувати у некорозивној, непропусној амбалажи са оригиналним 
затварачем (херметичи затвореној) до предаје оператеру који поседује дозволу за 
управљање опасним отпадом, уз обавезну евиденцију о врсти и количини отпада и 
документ о кретању отпада или чишћење поверити оператеру који поседује дозволу 
за управљање опасним отпадом, уз евиденцију и документ о кретању опасног отпада; 
или чиђћење сепаратора-таложника поверити оператеру који поседује дозволу за 
управљање опасним отпадом; 

 поступање и управљање комуналним и неопасним отпадом вршиће се преко 
надлежног комуналног предузећа/овлашћеног оператера који поседује дозволу за 
управљање комуналним и неопасним отпадом, у складу са законском регулативом; 

 обезбедити довољан број и правилан распоред судова за прикупљање комуналног 
отпада на јавним површинама и за појединачне пројекте, чији се изглед уклапа у 
амбијенталну целину, водећи рачуна о визуелној усклађеноти, у складу са наменом 
простора; 

 грађевински отпад, у току радова на припреми локације, привремено депоновати на 
локацији до коначног одлагања на место одређено Одлуком о одређивању локације 
за складиштење, третман и одлагање инертног, грађевинског и отпада на територији 
града Ужица; 

 на подручју еколошке зоне „Стари град“, забрањено је спаљивање отпада и било 
каквих отпадних материја. 

 

3.4.9. Мере заштите од удеса и удесних  ситуација  

У еколошкој зони „Стари град“, у складу са планираном наменом, постоји вероватноћа 
појаве акцидената и удесних ситуација. У свим фазама имплементације планског 
документа, обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока за настанак 
удеса, мере контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите живота и 
здравља и људи и животне средине. На основу анализе планиране намене, процене 
капацитета простора и животне средине, може се закључити да постоји вероватноћа 
појаве удеса и удесних ситуација. Заштита од акцидената и потенцијалних утицаја на 
окружење обухвата следеће: 

 прихватљиви су пројекти чији капацитет и делатности не изазивају емисије у ваздух, 
воде и земљиште и емисије буке преко граница прописаних законском регулативом; 
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 за све потенцијалне пројекте, обавезна је провера кроз поступак процене утицаја на 
животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину 
(„Сл.гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину; 

 паркирање возила, вршити само на уређеном паркинг простору, уз предузимање 
посебних мера заштите од загађивања земљишта, површинских и подземних вода 
уљима, нафтом и нафтиним дериватима; 

 растурање, развејавање чврстог отпада који се јавља у процесу градње у зони 
градилишта, спречити систематским и контролисаним прикупљањем и 
депоновањем на за то уређеним привременим депонијама грађевинског шута до 
безбедне евакуације са локације; 

 уколико дође до хаварије возила која носе опасне материје у прашкастом или 
грануларном стању или просипања опасних материја у Еколошком блоку 3-
„Инфраструктурни коридори", приступити хитној санацији у складу са планом 
заштите од удеса. 

Мере заштите животне средине и одговор на удес у границама планског документа: 

 избор планираних пројеката усагласити са предложеном еколошком 
прихватљивошћу; 

 за све планиране пројекте, објекте и делатности у којима су присутне или могу бити 
присутне, а у зависности од максимално могућих количина, опасне материје 
потребно је урадити политику превенције, односно план заштите од удеса и 
извештај о безбедности; 

 при реализацији планираних пројеката, а у случају процуривања нафтних деривата, 
уља и мазива, обавезно је одмах спровести мере одговора на удес, у складу са 
захтевом удесне ситуације; у циљу адекватног управљања заштитом од удесних 
ситуација, обавезан је план заштите од удеса са мерама за одговор на удесну 
ситуацију за сваки пројекат посебно; 

 за све планиране пројекте, потребно је извести одговарајући систем противпожарне 
заштите; посебну пажњу посветити обуци и контроли запослених као и квалитету и 
атесту противпожарне опреме планиране за уградњу; вршити редовну контролу 
свих противпожарних елемената-опреме и инсталација; пројектовати заштиту 
инсталација и објеката од атмосферског пражњења; 

 у случају удеса, обавезно је  најкасније у року од 24 часа, о ванредном догађају 
обавестити надлежни орган ресорног Министарства; обавештење садржи 
информације о околностима ванредног догађаја, месту, времену, непосредној 
опасности по здравље људи и опис предузетих мера; сва места где је настала 
хаварија се морају поправити и потпуно санирати у најкраћем року; 

 у циљу контроле животне средине и прописивања, спровођења и контроле мера за 
заштиту животне средине, у границама еколошке зоне „Стари град“, при 
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно 
је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на 
животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези 
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну 
средину. 
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4.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое 

Еколошка процена Плана детаљне регулације за предметно подручје представља основ за 
вредновање простора за планирану промену намена површина, предлога мера за заштиту 
животне средине, а у циљу даљег одрживог развоја локалне заједнице. 

Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца 
пројекта да се надлежном органу задуженом за послове животне средине, обрати 
Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и проведе 
поступак процене за планирани пројекат. 
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5.0. Програм праћења стања животне средине у току спровођења 
Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, (мониторинг) 

Основни циљ мониторинг система је да се обезбеди правовремено реаговање и 
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, да се оствари увид у 
стање чинилаца животне средине и утврди потреба за предузимањем додатних мера 
заштите, у зависности од степена угрожености и врсте загађења. 

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и 
оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење 
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине у 
анализираном простору. Циљеви мониторинга животне средине на подручју ПДР „Стари 
град“ у Ужицу су: 

 заштита природних и блиско природних шумских и осталих екосистема, 

 заштита површинских и подземних вода и земљишта, 

 заштита културних добара, 

 заштита здравља становништва, 

 заштита ваздуха од зачађивања, 

 стварање услова за оцењивање стања животне средине на основу резултата  
мерења, на подручју ПДР „Стари град“ у Ужицу. 

Програм праћења стања животне средине - мониторинг, дефинисан је Законом о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 
43/11 (УС) и 14/16), као обавеза. Мониторинг се реализује преко акредитованих 
лабораторија, а извештаји о резултатима мониторинга морају бити доступни надлежној 
еколошкој инспекцији и јавности.  

Мониоринг животне средине на подручју Измена и допуна ПДР „Стари град“ у Ужицу, 
обухвата Програм мониторинга животне средине, односно: 

 мониторинг квалитета ваздуха, 

 мониторинг квалитета отпадних вода, 

 мониторинг квалитета земљишта, 

 мониторинг нивоа буке, 

 мониторинг отпада. 

Мониторинг квалитета ваздуха, врши се у циљу утврђивања концентрација 
загађујућих материја у ваздуху. Мерна места за праћење квалитета ваздуха од значаја за 
подручје ПДР „Стари град“ у Ужицу, организовати тако да представљају релевантне тачке, 
што ће бити дефинисано у поступку процене утицаја на животну средину за сваки 
планирани пројекат са потенцијалним емитерима. Мониторинг квалитета ваздуха вршиће 
се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 10/13) и 
релевантним подзаконским акатима. 

Контрола квалитета отпадних вода се врши у циљу оцењивања квалитета свих 
отпадних вода. Праћење квалитета отпадних вода врши се на местима излива у 
реципијент и то пре мешања отпадних вода са водама реципијента, у складу са Законом о 
водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), Уредбом о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС”, 
бр.67/11, 48/12 и 1/16), Правилником о еколошком и хемијском статусу површинских водаи 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС”, 
бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

Носиоци планираних пројеката су у обавези да обезбеде континуално праћење количине и 
протока отпадних вода које се испуштају у реципијент након пречишћавања. Мониторинг 
отпадних вода се утврђује у поступку процене утицаја на животну средину.  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
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Мониторинг квалитета земљишта обухвата праћење промена у морфологији и 
физичким карактеристикама терена које могу представљати предуслов за настанак ерозије 
и клизишта као и праћење стања загађености на локацијама које су изложене 
потенцијалној контаминацији, у складу са технолошким процесом сваког планираног 
пројекта. Мониторинг земљишта представља основ за спровођење поступка рекултивације 
по завршетку радова на уређењу локације, санације и потенцијалне ремедијације у случају 
удесног загађења земљишта.  

Мониторинг нивоа буке је потребно вршити у зони најближих стамбених објеката где је 
утицај буке највећи. Потреба за мониторингом буке се утврђује у поступку процене утицаја 
сваког планираног пројекта на животну средину. Мониторинг буке вршиће се у складу са 
Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр.36/09 и 88/10) и 
важећим подзаконским актима. 

Мониторинг отпада има за циљ праћење, контролу и управљање свим врстама и 
категоријама отпада за планиране пројекте у оквиру граница ПДР „Стари град“ у Ужицу, а 
према Плану управљања отпадом (утврђивање врста, категорија и количина отпада која 
настаје у комплексима) у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, 
бр.36/09, 88/10 и 14/16). 

Мониторинг животне средине на подручју Измена и допуна ПДР „Стари град“ у Ужицу, 
мора бити интегрални део мониторинга града Ужица, а сваки планирани пројекат, у складу 
са делатношћу, је кроз поступак процене утицаја у обавези да успостави мониторинг. 

5.1. Права и обавезе надлежних органа 

Стратешка процена утицаја на животну средину представља механизам којим се 
обезбеђује одржива заштита простора и животне средине, у току припреме докумената 
којима се усмерава и планира развој, односно у току припреме, израде и имплементације 
Измена и допуна ПДР „Стари град“ у Ужицу. Процена утицаја стратешког карактера 
представља комплексан и целовит процес и поступак који омогућава и обезбеђује укупно 
сагледавање предметног регулационог али и развојног докумената, са аспекта заштите 
животне средине и даје могућност за предлагање решења, услова и мера којима ће 
заштита животне средине бити остварена на оптималан и прихватљив, али рационалан 
начин. 

У Процесу стратешке процене утицаја ПДР „Стари град“ у Ужицу, у складу са Законом о 
стртешкој процени утицаја („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 88/10) и Законом о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09,64/10,24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14 и 83/18): 

 надлежни орган задужен за припрему Плана је у обавези да органу надлежном за 
заштиту животне средине, заинтересованим органима и организацијама достави на 
мишљење Извештај о Стратешкој процени; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана је у обавези да, пре упућивања захтева 
за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени, обезбеди учешће 
јавности у разматрању Извештај о Стратешкој процени; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана обавештава јавност о начину и роковима 
увида у Извештај о Стратешкој процени, времену и месту одржавања јавне расправе 
и начину достављања мишљења; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана израђује Извештај о учешћу 
заинтересованих органа, организација и јавности са свим мишљењима, мишљењима 
изјављеним у току јавног увида и јавне расправе о плану и Извештају о Стратешкој 
процени; 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
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 надлежни орган задужен за припрему Плана, органу надлежном за послове заштите 
животне средине доставља Извештај о Стратешкој процени са Извештајем о учешћу 
заинтересованих органа, организација и јавности; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине, по добијању Извештаја о 
Стратешкој процени са Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и 
јавности, може прибавити мишљење других овлашћених организација и стручних 
лица или образовати стручну комисију за оцену Извештаја о Стратешкој процени; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о 
Стратешкој процени, на основу прописаних критеријума; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине даје сагласност на Извештаја о 
Стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности на Извештаја о 
Стратешкој процени; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана не може упутити План у даљу процедуру 
усвајања без сагласности на Извештај о Стратешкој процени за послове заштите 
животне средине; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине дужан је да омогући доступност 
информација о животној средини. 

Обавезе носиоца планираних пројеката:  

 носиоци планираних пројеката, по усвајању ПДР „Стари град“ у Ужицу и исходовању 
информације о локацији, у обавези су да покрену поступак процене утицаја на 
животну средину за сваки пројекат појединачно, подношењем Захтева за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину: („Сл.гласник РС, бр”.135/2004, 36/2009) и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”,бр. 114/2008) на основу решења да је потребна процена утицаја на 
животну средину и израда студије о процени утицаја на животну средину, носиоци 
планираних пројеката су дужни да испоштују процедуру на овом хијерархијском 
нивоу; 

 на основу решења да је није потребна процена утицаја на животну средину, 
носиоци планираних пројеката морају поштовати услове и мере прописане 
Извештајем о стaртешкој процени утицаја Плана; 

 носиоци планираних пројеката дужни су да све мере превенције, спречавања, 
контроле, заштите и мониторинга животне средине прописане у процедури процене 
утицаја, примене и поштују; 

 надлежни орган задужен за инспекцијске послове дужан је да врши инспекцијски 
надзор и контролу над спровођењем мера заштите животне средине.  

5.2. Поступање у случају неочекиваних негативних утицаја 

Ако у било којој фази имплементације ПДР „Стари град“ у Ужицу и реализацији планираних 
пројеката, дође до појаве непредвиђених или неочекиваних утицаја који могу имати 
значајне негативне ефектe на животну средину, неопходно је поступак стратешке процене 
утицаја поновити, односно извршити анализу узрока, ефекат утицаја и процену настале 
еколошке штете у животној средини.  
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6.0. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке 
процене утицаја 

Приказ примењене методологије 

Основни методолошки приступ израде и садржај Стратешке процене утицаја на животну 
средину (Извештаја о СПУ) дефинисан је Законом о Стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10). За поступак процене утицаја и 
израду Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени) на животну средину 
Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији, 
коришћена је методологија процене животне средине „Rapid Urban Environmental 
Assessment” са елементима еколошког вредновања за просторни и урбани развој „MeV 
Urban Environmental Assessment” модел: 

 прикупљање информација и података о простору, мерење и успостављање „нултог 
стања”, 

 вредновање стања према могућим, очекиваним и процењеним утицајима,  

 приказ и процена утицаја предложених варијантних решења, 

 дефинисање мера заштите животне средине и програма мониторинга, 

 интеграција и имплементација смерница стратешке процене утицаја у План. 

Примењена методологија заснована је на вредновању животне средине у границама 
захвата Плана, процени стања локалног, републичког и глобалног значаја („MeV Urban 
Environmental Assessment”). Ток процене стања животне средине за подручје Плана, 
представљен је проценом постојећег статуса, стања и вредности животне средине у 
анализираним границама на основу чега је дата еколошка матрица са смерницама за 
просторно-еколошко планирање.  

Полазни критеријуми за одређивање могућих карактеристика утицаја су: 

 просторни обухват утицаја, 

 вероватноћа појаве потенцијално негативних утицаја, 

 трајање, учесталост и могућност понављања утицаја, 

 могућност међусобног заједничког деловања више различитих утицаја из једног или 
више извора. 

За процену ризика за стање осетљивих и повредивих целина, зона, објеката и медијума 
животне средине и здравље становништва, коришћене су и методе дате у препорукама и 
упутствима Светске здравствене организације (WHO). 

Стратешка процена утицаја се ради у фази усвојене Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације, усвојеног Нацрта Плана за вредновање могућих варијантних решења и избор 
најбоље понуђене варијанте са аспекта заштите и побољшања квалитета животне средине 
у границама Плана, очувања здравља становништва, заштите културних добара, 
природних и предеоно-пејзажних вредности подручја. 

Тешкоће приликом израде Стратешке процене утицаја на животну средину 

У процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације „Стари град“ у Ужицу - Извештаја о Стратешкој процени утицаја, нису уочене 
битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера 
Плана детаљне регулације на животну средину. За оцену стања животне средине 
извршена је процена, на основу увида на терену, услова надлежних институција, постојеће 
просторно-планске и урбанистичке документације, природних карактеристика просторне 
целине, као и података постојеће студијске, пројектне и друге доступне документације.  
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7.0. Приказ начина одлучивања за избор предложеног Плана 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14 и 145/14), Одлука о изради Плана 
детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу (“Сл. лист града Ужица” број 26/18), којима је 
утврђена обавеза израде Стратешке процене утицаја Плана на животну средину – 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
„Стари град“ у Ужицу. 

У складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу („Сл. лист 
града Ужица” бр. 26/18), Чланом 8. приступило се изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, као и са Одлуком о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације „Стари град“ у Ужицу (VI  бр. 350-31/18-02 од 15.06.2018.године). 

Процес процене утицаја стратешког карактера је започет још у фази Нацрта Плана. 
Стратешка процена утицаја је текла паралелно са израдом Нацрта Плана, а Извештај о 
Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину представља саставни део 
Предлога Плана. 

Обавезујуће смернице Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца 
пројеката, да за сваки планирани пројекат, пред надлежним органом градске управе, 
покрене поступак процене утицаја Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на 
животну средину за сваки пројекат посебно. 
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8.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја на животну средину  

Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Стари град“ у 
Ужицу је процес који ће обезбедити:  

 приказ утицаја планираних намена и садржаја на стање и вредности животне 
средине у границама обухвата Плана и непосредном окружењу; 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница, мера превенције и спречавања 
негативних утицаја као и план мера заштите и мониторинга животне средине у 
Плану детаљне регулације; 

 примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације 
Плана, односно у поступку реализације планираних пројеката на нижем 
хијерархијском нивоу 

Изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 
приступило се на основу Одлуке о приступању изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу („Сл. лист града Ужица” 
бр. 26/18 ). 

Стратешка процена утицаја Плана, интегрише еколошке, социјално-економске и био-
физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности 
различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од 
интереса за вредности и квалитет животне средине. Анализа и процена потенцијалних 
утицаја стратешког карактера превентивно делује у смислу спречавања еколошке штете у 
простору.  

На нивоу Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, процењени су потенцијални 
утицаји планиране намене и ефекти на животну средину, укључена је јавност и 
заинтересоване институције у процес одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке 
биће узети у обзир добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени 
утицаја Плана.  

На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да планирана намена и 
имплементација Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве 
ефекте по природне вредности и животну средину. Такође разраду Плана пратиће обавеза 
или одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја за све пројекте за које се 
утврди да постоји могућност изазивања негативних утицаја на стање у простору, стање 
природних вредности и културних добара, стање животне средине и здравље становника. 

Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, (Извештај о 
Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину) представља саставни део Плана. 
Услови заштите животне средине прописани Стратешком проценом утицаја су саставни 
део Локацијских услова. 
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 9.0. Други подаци од значаја за Стратешку процену утицаја 

Нема других података који би били од значаја за Стратешку процену утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу. 
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Прилози: 

 Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр.020-58/2 од 31.01.2019.године; 

 Завод за заштиту природе Србије, Мишљење 03 бр. 020-58/4 од 06.06.2019.године; 

 Завод за заштиту споменика културе, Краљево, Услови бр.27/3 од 14.02.2019.године; 

 Завод за заштиту споменика културе, Краљево, Мишљење бр. 906/2 од 
09.05.2019.године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, Подаци са условима бр.156/1 од 23.01.2019.године; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, Мишљење 09/32 бр.217-402/19 од 11.01.2019. 
године; 

 Министарство одбране Републике Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру, Обавештење бр.768-4 од 04.02.2019.године; 

 Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Услови бр.3/2019-04 од 23.01.2019. 
године; 

 Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Измена Услова бр.2/2019-174 од 
11.02.2019.године; 

 Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Мишљење бр. 2/2019-662 од 16.05.2019. 
године; 

 Јавно предузеће „Путеви Србије“, Услови бр. 953-7484/19-1 од 03.04.2019.године; 

 Јавно предузеће „Путеви Србије“, Мишљење бр. 953-7484/19-3 од 14.05.2019.године; 

 Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција Ужице, Услови бр.8М.1.0.0-D-09.20.-6893-
19 од 23.01.2019.године; 

 Телеком Србија, Технички услови бр.10762/2-2019 од 30.01.2019.године; 

 VIP Mobile, Обавештење, бр.  322 од 20.02.2019.године;   

 Теленор д.о.о., Услови, бр.101/19 од 12.04.2019.године;  

 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ, 
Обавештење бр.1-01-3491-13/19-1 од 05.02.2019.године; 

 УЖИЦЕ-ГАС, Технички услови бр.18-01/1/2019 од 14.01.2019.године; 

 Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Услови, VI бр.350-31/18 од 
14.01.2018.године; 

 ЈКП „Градска топлана Ужице“, Услови, бр. 41 од 15.01.2019.године; 

 ЈКП „Водовод“, Ужице, Услови бр. 03-40/2 од 06.03.2019.године; 

 ЈКП „Водовод“, Ужице, Одговор бр. 10-41/20 од 25.04.2019.године. 
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 Еколошка валоризација простора за одрживи развој 
 



Ha ocnony ulala 46. 3rl(oHa o nlraullpariy Ir rBrpanB' (,,Cnyx6esra rnacuur PC"' 6poj

7212009, 8ll2}}9-ucnpaBKa, 64l21l}-olslyKa yC' 24/2011, l2t/2012' 42/2013-oTyKa yC'

5g72g13-e4,ryna VC, 5412013-o,unyra VC' 98/2013 - o4ayxa YC, l32l20l4 u l-45D014)' \tdlla
32. craB l. raqka 5. 3arosa o no(a.,rnoj caMoynpaBx ("Cr'rnacHI'1K PC", 6poi 129D001 *r

gil2Ot+) , qrana 67. raqra 6. Craryra rpaga Yroua ("Cryx6eH[ nact rpa4a YNuua", 6poj

25ll'1),'no nperxoAl'Io npu6aBEeHoM oflauGeruy l(ovnct4je 3a nraxoBe' Crynurruna rpaaa

yNnqa, na oeasnqr oapNauoj 07.06.2018. roqune, .uonelaje

OAJIyKy o tr3PAAI'I IIJIIAHA AETAJLHE PETy"IAIII{JE "CTAPII rPAn"
vulttrqv

qnaH 1.

llp c'ryla ce ir3paal'I lIiIaHa ,4erarue peryaaqaje ,,Crap' rpaA" y VNltuy, y Aa"reu
T e(cry: ll,Ia,. 

qnas 2.

flnaHoM ,3 tutaEa 1. oBe oAr}1(e pa3pallhe ce Aeo 'repl'Irop'je rpaAa yx[qa y

norprunru o4 oro 56ha,
lInaEoM je o6)xBahero uo,4pyuje neBe x ,qecue o6are perc Rerralse, q,juM cy rpaullle

Aellnnucaue .rup{"ruru Ha xojlrMa oe Ha,'Ia3r, croMeHlt( LTnr}?e - CTapa xlApoqeHTpana

,,IIo,a rpaaor.a" Ea ?,eflzig,Ll, nElJllrca,[Ho no.4rpafe xao .ueo (y[ry?Hor IrpeAela' crloMelitik

*yrr1p" Cp"t*oue*oeuu rpa4 oauruheua o(oJIIz{a }Ttspberla (ao (ynr}?Hl lpereo ca

TyHeraMa, croMefiIrl( (ynrype - ene(Tpfiqna qempara y Typuu' , lll'ma(oBa creHa I(ao Aeo

saEraheHe or@raEe ca ryIreJIIrMa, cBe Ka'racrapcKe napqene y o(Bapy rcnorpa$ctor nogpy'rja

6p,aa Beruro u Ma,To 3a6yuje u Suorroru, yrryuyjyhu cBe nplMapne 'l 
ce(yuAapse cra3e'

[]"TgBe A Xene3HArII(e KOnOCeKe (Oj], Ce sa,la3e y npeaMerEoM npocropy'

fpaunua fhaua je 4e$uuucana rao npenl'IMruapua, a (oHaLIna rpanuqa he ce 1'rnpaara

u re$rluucaru npam.moM flpz flpeMe t-r Bepr@urau'de saupra llnaga'

rlnan 3.

fftascrs octtos 3a rcpa,uy InaHa je feEepanlru yp6anuo'rlrqK' [naE rpaAa yxulla Ao

202O.roallrre ("Cr.luct lpa4a Yxuqa", 6poj 14/l l).

qraH 4.

Uxr, I4pa,ue flraEa je OopMl-rpaEe rJ1aEcKor ocHoBa 3a paq[oHaJlHo )?ebLBaI6e u

ropalrhere flpocropa y o6lxemy lhan4 3alxTrra.iaBHo' LHTepeca! crBapar6e ycnoBa 3a

u:pa,uy lp6aurctauro-Texulrqrlrx aoKyn4eHara Ll r,3/orRat+,e - 
uar[opua4lje o rora{ujr-r 

.r'r

,onuu"j"n* ycaoo4 yuanpefere nocrojehe lr uose pery:raulrje y: y(nanar6e L (B'LnI'lrerHL'le

noBe3xBarBe ca o4p)ry{eMM.

H-las 5.

Hocunau lr3pa.1e l]naHa je fpaacM ynpaBa 3a )p6aHlr3aM, u3rpaaBy x xMoBl'IHcKo_

npaBHe nocroBe apala Yxxua-' 
Iror :a u:piay xaupra nnaHa x3Ho$r 120 ,xaHa o,l.qaHa cryna6a Ha cHary oBe OanyKe'



q-raH 6.

3a n3pa.qy IInaHa Koprcrahe ce no&rore Koje cy /tocrynHe y Pf3- CKH yxuqe,
/xonylbeHe ca norpe6HhM Teo,teIcl(xv cfiHMaBrva.flraHcko peure*e he 6uru palelo na

xaracrapcxo- ronorparpcKoNr nJraHy

tlraa 7.

Hoc naq n3pare IIraHa HaKoH ,{oHoue}6a oBe Ortny(e u u3pa.ite ocHoBHxx
KoHUenrya.rlHxx n]laHcK x pelxelLa opranl:1ie pauu jaeuu 

-\ Br,u ) cxncly ca q"laHoM 45a.

3axona o n:rannpan y u x3rpaar6ul xoju ce or:raruaea ceaaM IaHa flpe ornoqfi]salsa yBuna, y
cpeAcrBr,r\ a jaBHoruH(hopM car6a u y ereropoHcKoM o6nuKy Ha unrepner crpauuuu fpa,4a
Yxuua u rpaie I5 traHa o!,taHa o6jaB,'6rBar6a.

Ha(oH o6aB,BeHe crpyqHe (oHTpone Haupra IInaHa o.q crpaHe KoMxcrrje 3a nnaHoBe! y
cKnaJ) ca rriraHonl 49. 3a!ioHa o n.qaHupan,y fi u3rpa,{rLu. flraH,qerarLne pery;raquje ce ynyhyje
HajaDrfi yBl.ill y rpajatuy o.l 30,qaHa, l.oiH ce orflau]aBa ] .tHeBH \r ,r roKarHuM cpercrBriNia
jasnor ua{ropvucarm-

llolaqr o vecry. nauuHy x BpeMeHy r,r3rlaraH,a HaupTa flnaHa Hajaanu yeu.q orracahe ce
y aHeBHolr r, rlo(a,lHoM JlltcTy,

O u3rara}By [InaHa Hajaaxu ysu,q crapa ce uocuraq r3pale,

H:ras 8,

3a norpeSe u3pa,ce [IraHa npxor]na ce u3pallu CTpareu(e npolreHe ]r La.ja Ha

xxBoTH-r' cpe:trH). Ha ocHoB) npeTxo,qHo o6aB,LeHof nocT)nKa o olnyqnBar6y, cxo.qHo 3aKoHy
o crpareuxoj npoueuu yruqaja Ha )r(uBorHy cpea H) ("Cnyx6eBn r':racxux PC". 6poj
135/200& 88t2010).

qnaH 9.

ll:ran nerarsue perv,raqaje..Crapn rpaa" y Vxuqy u3pa.quhe ce ) 4 (qerupu) ucroBe'rHa
npxl\rep(a I urTaMraHoM (aHa-loraoNl) u IBa (2) cToBeTHa npuNlepKa,Y x rxrarHoM o6nul(y.

q-iaH 10.

Oea Oaryrca cryna Ha cHary ocllor taHa oa o6jaB,6!.IBaILa y "Cnyx6eHoM r-trcr]-. rpaaa
YxBua".

CKVNUTI4HA f PAAA YXI4LIE
I 6poi 350-31/2018 07.06.2018.roAurie
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P

M

1

2

455

излазна кота пода моста

455

излазна кота пода моста

СТЕНЕ

П

ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ГРАНИЦА ПОСТОЈЕЋИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

ЛЕГЕНДА

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ГАБАРИТ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА - СТАЊЕ  ПО  ДКП-у

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА

УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНE РЕКРЕАТИВНE ПОВРШИНЕ

У ГРАНИЦИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ПАРКА "СТАРИ ГРАД"

ГРАНИЦА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ПАРКА "СТАРИ ГРАД"

ГРАНИЦА ПГР "УЖИЦЕ" - ЦЕНТРАЛНИ ДЕО II ФАЗА

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

ПЕШАЧКИ МОСТ

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ,  ПОВРШИНЕ

И ОБЈЕКТИ  ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

EЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА САОБРАЋАЈА

ТУНЕЛ У ФУНКЦИЈИ  ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ, ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

У ФУНКЦИЈИ  КОЛСКОГ САОБРАЋАЈА

ДРЖАВНИ ПУР IБ  РЕДА БР.23

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ, ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

У ФУНКЦИЈИ  ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

МАГИСТРАЛНА ПРУГА

ТУНЕЛ У ФУНКЦИЈИ  ТУРИЗМА, СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

НА ТРАСИ ЗЕЛЕНЕ СТАЗЕ

ПЕШАЧКА СТАЗА -

ЗЕЛЕНА СТАЗА  УЖИЦЕ - ЈЕЗЕРО ВРУТЦИ

ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ

ВОДНЕ ПОВРШИНЕ

РЕКА ЂЕТИЊА

ЈАЗ

ПЛАНИРАНИ ПЕШАЧКИ МОСТ

АДРЕНАЛИН СТАЗА  - ПЕЊАЛИШТЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕНТРАЛНИ ПЛАТО

ПЛАТО СА ВИДИКОВЦЕМ

ОДМОРИШТE

ПЕШАЧКА СТАЗА - ширине 1.2 - 1 .5m

СТЕПЕНИЦЕ /СТАЗА

ZIP LINE

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ  ДОБАРА

КАТЕГОРИСАНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

НКД ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

1. УТВРЂЕЊЕ УЖИЧКИ ГРАД

2. ХИДРОЦЕНТРАЛА "ПОД ГРАДОМ"

ТРАФОСТАНИЦА   10/0,4kV

ДАЛЕКОВОД  35 kV

КАБЛОВСКИ ВОД   10(20) kV

ПОСТОЈЕЋА

МАШИНСКА ЗГРАДА МХЕ

ПАРЦЕЛА ЗА СТУБ ДАЛЕКОВОДА

~

~

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ

КОЛСКО-ПЕШАЧКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ФАКТИЧКО СТАЊЕ КОРИТА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

ПЕШАЧКА СТАЗА - ДУБРОВАЧКИ ДРУМ

ЛИФТ - УСПИЊАЧА

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

ПЕШАЧКО - КОЛСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ПАРКИНГ, ПРИСТУПНИ ПЛАТО

П

ПРИСТУПНА ПЕШАЧКА СТАЗА ДО МОСТА  - ширине 3m

ГРАНИЦА ЕКОЛОШКЕ ЗОНЕ „СТАРИ ГРАД“

ЕКОЛОШКИ БЛОК „ВИДИКОВАЦ“

ЕКОЛОШКИ БЛОК „ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ“
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