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1. УВОД 

„Животна средина је скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни 

односи чине окружење, односно простор и услове за живот. Природне вредности јесу 

природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, геолошки ресурси, биљни и 

животињски свет.―
1
   

 Природне вредности наведене у претходној дефиницији су подређене човеку. Главни узрок 

пропадања животне средине је човек, доминација економије над екологијом, тј. неадекватна 

експлоатација природних вредности које поседује животна средина. И због тога се мора више 

радити на заштити и унапређењу животне средине. 

,,Загађење јесте непосредно или посредно уношење материја, вибрација, топлоте или буке у 

ваздух, воду или земљиште изазвано људском активношћу које може бити штетно по здравље 

људи или квалитет животне средине и које може довести до оштећења материјалних добара.''
2
 

Због загађења животне средине од стране човека, јављају се глобалне и локалне последице, као и 

последице по самог човека.  У оквиру глобалних последица због антропогених утицаја јављају се: 

климатске промене и загревање планете, смањење озонског омотача у стратосфери, повећање 

озонског омотача у тропосфери, загађење светског мора, недостатак и загађење копнених вода. 

Код локалних последица узрокованих индустријализацијом јављају се прекомерна продукција 

отпада,ризик од хемијских супстанци, ризик од радијације и велики акциденти. A у високо 

развијеним индстријализованим земљама стопа смртности је знатно већа од стопе наталитета. 

Такође се и због повећаног броја становника у градовима јавља урбани стрес (бука, саобраћајни 

проблеми, погоршање квалитета становања, погоршање квалитета ваздуха). 

,,Заштита природе је низ мера и активности усредсређених на спречавање оштећења 

природе, природних вредности и природне равнотеже.''
3
 Здравље, животна средина и 

социјални услови представљају комплексну област при чему сваки поремећај стања 

животне средине доводи до еколошких поремећаја и поремећаја социјалних односа. 

 

 

 

                                                           
1
 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и унапређеоа 

живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, Кпспвска Митрпвица и 
Бепград, 
2
 Закпн п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине, Службени Гласник РС, бр. 

135/2004 и 25/2015 
3
 Закпн п защтити прирпде, Службени Гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016 



 

9 
 
 

 

,, Светска здравствена организација идентификује пет главних предуслова за здраву 

животну средину:  

 Чист ваздух 

 Довољна количина квалитетне воде 

 Безбедна и нутриционо избалансирана исхрана 

 Безбедна и мирна насеља 

 Стабилни екосистеми''
4
 

,, Процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне средине 

заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи 

алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји 

одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, 

климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и 

утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити 

имајући у виду изводљивост тих пројеката.''
5
 

,,Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, 

саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и 

комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном 

добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.''
6
 

,,Стратешка процена утицаја одређених планова и програма на животну средину 

подразумева припрему извештаја о стању животне средине, спровођење поступка 

консултација, уважавање извештаја и резултата консултација у поступку одлучивања и 

доношења или усвајања одређених планова и програма, као и пружање информација и 

података о донетој одлуци.''
7
 

 

 

                                                           
4
 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и унапређеоа 

живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, Кпспвска Митрпвица и 
Бепград, 
5
 Закпн п прпцени утицаја на живптну средину, Службени Гласник Републике Србије, бр. 

135/2004 и 36/2009 
6
 Закпн п прпцени утицаја на живптну средину, Службени Гласник Републике Србије, бр. 

135/2004 и 36/2009 
7
 Закпн п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину, "Службени Гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010 
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    Циљ овог рада јесте да прикаже какве су могућности и правци за даљу заштиту 

животне средине на територији општине Ужице на основу тренутног стања животне 

средине те општине. У првом делу рада образложено је који инструменти за заштиту 

животне средине постоје,као и шта се подразумева под Агендом  21, затим су 

образложени географски, топографски и саобраћајни положај, физичко- географске и 

друштвено-географске карактеристике општине Ужице. У другом делу рада представљени 

су подаци о квалитету ваздуха, воде, буке и отпада.  Разматра се улога и неопходне 

активности  локалних органа и невладиних организација за формирање еколошке свести у 

циљу уређења, заштите и унапређења стања животне средине. 

1.1. Инструменти за заштиту животне средине 

 

,,Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за: 

1) одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и 

квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића; 

2) спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне 

средине.''
8
 

До данас су настали многи инструменти и разне методе ради заштите животне средине. 

Према Законодавству Републике Србије  дефинисано је шест инструмената преко којих се 

спроводи национална политика за заштиту животне средине. „То су:  

1. Законски инструменти, 

 2. Плански инструменти,   

3. Економски инструменти, 

 4. Инструменти за процену утицаја на животну средину, 

 5. Инструменти мониторинга, и 

 6. Инструменти чисте технологије.―
9
 

                                                           
8
 Закпн п защтити живптне средине, Службени Гласник Републике Србије, бр. 135/2004 и 36/2009 

9
 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и унапређеоа 

живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, Кпспвска Митрпвица и 
Бепград, 
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 Законски инструменти су једни од најважнијих инструмената. Први корак ка заштити је 

свакако донешен закон или уредба који може бити донешен на нивоу државе, региона или 

локалне самоуправе. Исто тако у законске инструменте могу се сврстати и конвенције, 

које се касније могу касније преточити и у националне законе. „ Концепт заштите животне 

средине се у Европи ескплицитно први пут помиње на Конференцији Уједињених Нација 

о животној средини у Стокхолму, 1972. године, ( „Декларација о човековој средини―), када 

је формиран Програм Уједињених Нација за животну средину. Недуго потом, донета је 

„Конвенција о заштити миграторних врста дивљих животиња―, Бон, 1979.; „Конвенција о 

заштити европске дивљачи и природних станишта―, Берн, 1979.; „ Бечка конвенција о 

заштити озонског омотача―, Беч, 1985.; „Декларација о очувању флоре, фауне и њихових 

станишта― коју је донела 1988. године коју је усвојила Економска комисија за Европу.―
10

  

Плански инструменти су представљени документима Црвене листе и Црвене књиге. У тим 

документима се обраћа посебна пажња на заштиту најугроженијих биљака и животиња. 

Економски инструменти су скуп еколошких пореза и надокнада које мора платити 

загађивач, такође и стимулације и субвенције за увођење чистих технологија.. 

Преко нивоа еколошке процене утицаја  и стратешке процене утицаја на животну средину 

могу се остварити инструменти за процену утицаја на животну средину. 

Инструменти мониторинга реализују се поређењима тренутног стања животне средине 

неког подручја са претходно дефинисаним граничним вредносним стандардима. Граничне 

вредности представљају дозвољене количине опасних и штетних материја у води, ваздуху 

земљишту, и оне су дефинисане законом како би се обезбедило здравље људи, али се у 

последње време ради и на томе како би се граничне вредности дефинисале и за целокупну 

животну средину. 

Инструменти чисте технологије се користе како би се остварила чиста производња у 

индустрији и технологији, уз редуковање прљавих. Због тога су уведени ИСО стандарди 

да би се њиховом применом добијали еколошко чисти производи,којим се и омогућава 

минимално загађење животне средине. 

Спречавање загађења  представља први корак ка заштити животне средине, и због тога је 

потребно формирање еколошке свести код садашњих и будућих генерација.  

                                                           
10

 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и унапређеоа 
живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, Кпспвска Митрпвица и 
Бепград, 
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1.2. Агенда 21 

 

Агенда 21 – декларација о намерама и обавезивање на одрживи развој у 21. веку, 

представља један од кључних докумената усвојених на самиту у Рио де Жанеиру 

1992.године. У овом документу размотрено је доста питања – од теме сиромаштва, 

заштите атмосфере,водних ресурса,шума, преко пољопривреде, еколошки здравог 

управљања биотехнологијом, до питања одлагања отпада.  

Новост у односу на друге документе Уједињених нација било је  признавање улога 

„битних групација’’, као што су жене, деца и омладина, пољопривредници, предузетници 

и др. Претходна пракса је искључивала све учеснике осим  националних влада и неколико 

фаворизованих посматрачких организација, а од 1992. године  Уједињене нације су почеле 

да се све више ослањају на улогу ових групација које су признате у документу Агенда 21 у 

својим програмима. У 28. поглављу Агенде 21 је поред битних групација и битна улога 

локалних власти  –са становништвом треба да се консултују локалне власти да би се 

смислила стратегија за стварање Локалне Агенде 21. Многи локални савети данас раде у 

складу са принципима Локалне Агенде. Сваки процес је обележен локалним условима, 

географским условима (урбане и руралне области, на пример, разликују се по својим 

особеностима), укључујући ту и јавно мњење,  који се узимају у обзир при доношењу 

одлука, што важи и за политичке ставове, као и за проблеме ресурса. План одрживости 

укључује и решавање социјалних и економских питања. Локална Агенда укључује цело 

друштво са свим расположивим ресурсима.  

Агенда 21 подељена је на четири дела, и предлаже активности за остварење циљева који 

се морају постићи. 

Први део Агенде обухвата економске и социјалне циљеве: 

 Да се обезбеди заштита људског здравља 

 Да се сваком човеку обезбеди могућност да заради за одрживи начин живота 

 Да се обезбеди развој људских насеља 

 Да се демографска динамика повеже са одрживим развојем 
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Други део Агенде обухвата залагања: 

 За заштиту атмосфере 

 За заштиту океана, мора, језера, река, подземних вода и извора 

 За заштиту шума 

 Управљање земљишним ресурсима 

Трећи део Агенде односи се на јачање одређених група : деце, омладине, жена, радника и 

њихових синдиката итд. 

Четврти део Агенде обухвата финансијске изворе који обезбеђују остваривање циљева 

који су одређени Агендом 21. 

 

2. ИСТОРИЈА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 

 

Може се рећи да су претече Ужица још из доба неолита (период од 5500- 3200 година пре 

нове ере), јер су у периоду од 1955. до 1979. године вршена истраживања и она нам дају 

слику о развоју неолитских култура на овој територији. Истраживања су вршена у 

насељима Стапари и Расна код Ужица.   

,,Насеље Вишесава се сматра најстаријим насељем у овом делу Србије које је удаљено од 

Бајине Баште 2,5 км и лежи на десној равничарској обали реке Дрине.'' 
11

Археолошким 

истраживањима 1959 год. када је потврђено да припада старчевачкој култури пронађена су 

још два праисторијска насеља, једно је из доба неолита а друго на прелазу у метално доба. 

Од пећинских насеља из доба неолита утврђена су два у кањону реке , и при стеновитим 

падинама брегова. Прво је пронађено у близини Ужица на месту ,,Сињевац'', 

реконструисањем једног дела кањона и обала реке Ђетиње, ту су пронађени остаци 

грнчарије са краја неолитског периода. Друго насеље је пронађено 15км источно од 

Ужица у селу Потпећ, где сe налази једна од наших најинтересантијих пећина у геолошко 

– спелеолошком погледу. Пећина има две сале, од којих је доња мања и приступачна, а 

горња је знатно већа и тешко приступачна. 

                                                           
11

 Група аутпра (1974), Велика археплпщка налазищта, Кпларшев нарпдни универзитет, Бепград 
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Према избору терена на којима су подизана насеља у неолитском периоду могу се 

поделити на три основне групе: равничарска, градинска и пећинска насеља. Прве две 

врсте насеља указују на историјске промене које су захватиле друштво крајем неолита и 

на самом прелазу у метално доба.  

Пронађене су и некрополе из бронзаног доба на ширем подручју ужичког краја на основу 

из гробова под хумкама. Овакав начин сахрањивања карактеристичан је за степске народе, 

област јужне Русије и Кавказа,али комплетна сазнања о развоју овог периода су знатно 

мала, јер у овом делу Србије нема довољно откривених бронзаних насеља. Значајни су 

налази хумки у Пилатовићима код Пожеге, Вишесави код Бајине Баште и Дрежнику код 

Ужица. 

,,Период преласка из бронзаног у гвоздено доба везан је за период око 1200-800 године 

пре нове ере. Ово је период великих померања племена са Балканског полуострва према 

Егеју и Малој Азији, познатих под именом Егејске сеобе. Ова померања довела су до 

нових спајања и прожимања етничких група, после чега се у западним деловима 

Балканског полуострва појављују формирани Илири.''
12

 

Слика бр.1. Простор који су заузимали Илири 

 

Извор: www.planeta.rs 
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 Павлпвић М. (1998), „Гепграфија Југпславије II“,Савремена администрација, Бепград 

http://www.planeta.rs/
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Илири су насељавали  динарске пределе Србије и простирали су се до Велике и Јужне 

Мораве. Племена Илира која су била на територији Ужица су Партини и Аутаријати. Они 

су били угрожени од стране Келта, са којима је дошло до мешања, и настали су 

Скордисци. Они су подигли насеље Капедунум на месту данашњег Ужица. Он је имао 

касније велики значај у римској провинцији, јер Римљани су поразили Илире и Скордике, 

и створили провинцију Илирикум, у оквиру које се налазе две провинције: Далмација и 

Панонија. Далмација је обухватала динарске пределе Србије и Црне Горе и простирала се 

до Рудника на северу. 

Словени су се на простор Балканског полуострва доселили у 7.веку. Срби су населили 

простор око Лима,сливова Пиве, Таре, горње Дрине, Западне Мораве и Ибра. Касније је 

ова област добила назив Рашка. У 9.веку је настала прва српска средњевековна држава 

Рашка која је обухватала данашње општине: Прибој, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, 

Нови Пазар и Тутин на простору данашње Србије и Пљевља, Бијело Поље, Беране и 

Рожаје на простору данашње Црне Горе.  Ужице је припојено Рашкој око 1180. године за 

време великог жупана Стефана Немање. Први пут када се Ужице помиње под тим именом 

је у писаном документу из 1329 године. 

У корист свог брата Милутина је абдицирао краљ Драгутин, и задржао за себе Златибор, 

Ариље и Ужице. Ови крајеви  су опет ушли у састав Србије када је умро краљ Драгутин. 

За време цара Душана( владавина 1331-1355 године) Србија је била највећа, од Јадранског 

мора на западу до Христопољског кланца на истоку, Дунава и Саве на северу и до 

Пелопонеза на југу.  Након смрти цара Душана, Ужице је припало поседу Војислава 

Војиновића(син војводе Војина који је био један од најистакнутијих велможа Стефана 

Дечанског). Њега је наследио његов  братанац Никола Алтомановић. Кнез Лазар и Твртко 

I победили су Николу Алтомановића, скинули га са власти и ослепели га у Ужицу, и 

поделили су његове поседе. Тако је Ужице  припало кнезу Лазару. Турци су освојили 

Ужице 1463.године. Ту су владали четири века. У Османском царству биле су четири 

нахије старог смедеревског санџака: пожешка, соколска, ужичка и нишка. После 

Пожаревачког мира 1718. године између Аустроугарске и Турске, Ужице је добило улогу 

пограничног града у саставу нове војне крајине са седиштем у Нишу.Био је у оквиру 

Београдског пашалука до 1807. године, ослобођен после Првог српског устанка 

(1804.године, Орашац).  

Ужице је тек крајем 19.века почео да се развија, и он је први град у Србији са 

хидроелектраном која је саграђена 1900.године на Ђетињи. 

Потпуно ослобођење од Турске власти остварено је балканским ратовима 1912-1913 

године, тада је ослобођен крајњи југозападни део Србије, Косово и Метохија, 
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североисточна Црна Гора.  ,,Територија Србије била је подељена у војно 

административном погледу на пет дивизијских области:  

 Дринску 

 Моравску 

 Дунавску 

 Шумадијску 

 Тимочку 

Свака се делила на три окружне пуковске команде, а оне на четири батаљонска среза. 

Средиште Дринске дивизијске области било је у Ваљеву, а једна окружна команда била је 

у Ужицу.''
13

 

Због напада Немачке на Краљевину Југославију 27.марта 1941. године одмах су реаговале 

бројне партијске организације Ужица и организовали су народни збор на Пори изнад 

Ужица. Али унутар Југославије нису биле извршене потребне припреме за одбрану земље.  

Општа мобилизација била је објављена тек 7.априла када је стигла краљевска влада у 

Ужице. Били су смештени у Пољопривредној школи у Севојну, где су биле одржане 

седнице владе.Већ 15.априла Ужице је нападнуто од стране немачке војске, у одбрани 

Ужица поред војника били су и наоружани грађани. Немци су заузели Ужице и поред 

посадних јединица они су у Ужицу успоставили и војноуправну власт. 

У том периоду је формиран народноослободилачки покрет који је био највећи 

антифашистички покрет у Југославији, њега су оружано предводили 

народноослободилачки партизански одреди који су створени у току лета 1941.године. 

Они су ослободили Ужице и у периоду од 24.септембра до 29.новембра 1941.године 

проглашена је Ужичка република под контролом народноослободилачког партизанског 

покрета. Границе Ужичке републике биле су од реке Дрине на западу до Западне Мораве 

на истоку, од реке Скрапеж на северу до реке Увац на југу. Ужичка република је укинута 

29.новембра 1941.године када су Раднички ужички батаљон и партизански одреди 

изгубили од немачке војске на превоју Кадињача, 14км од Ужица.  

 

 

 

                                                           
13

 Милићевић М. (2014), Балкански ратпви (1912-1913),Завпд за учбенике, Бепград 
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,,Рођена земљо, јеси ли знала 

— ту је погин'о батаљон цео; 

црвена крв је процветала 

кроз снежни покров, хладан и бео. 

Ноћу је и то завеј'о ветар. 

Ипак, на југу војска корача: 

Пао је четрнаести километар, 

ал' никад неће — Кадињача!''
14

 

стихови из поеме 'Кадињача', ужичког песника  

Славка Вукосављевића 

Слика бр. 2. Кадињача 

 

Извор: www.turizamuzica.org.rс 
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  Вукпсављевић С. (1961), Кадиоаша/ппема, Вести, Титпвп Ужице 
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Ужице је у оквиру Савезне Федералне Републике Југославије преименовано у Титово 

Ужице. То је био и разлог да Ужице добије већу финансијску помоћ од државе, био је 

један од развијенијих градова СФРЈ. После распада СФРЈ 1992. године поново добија име 

Ужице. 

Слика бр. 3. Титово Ужице 

 

извор: www.delcampe.net 

 

3. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

У једном документу из Дубровачког архива, 9.октобра 1329.године пронађен је први 

спомен Ужица. 

,,Ужице припада регији Западно Поморавље, у оквиру Панонске макрорегије.''
15

 Налази се 

у средишњем делу Златиборског округа. Општина Ужице се граничи на северу са 

општином Косјерић,на северозападу са општином Бајина Башта, на западу са Републиком 

Српском, на истоку се граничи са општином Пожега, на југоистоку са општином Ариље и 

на југу са општином Чајетина. Општина Ужице има површину 667 км² на надморској 

висини 411 м. Општина има облик изломљеног правоугла, његова дужа страна пружа се 

од правца запада ка истоку. 

                                                           
15

 Маркпвић Ј., Павлпвић М.(1995),Гепграфске регије Југпславије, Савремена администрација, Бепград 

http://www.delcampe.net/
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 Слика бр. 4. Географски положај општине Ужице                                                                                                         

Према карактеру рељефа  у овој области заступљен 

је средње планински појас (око 800 мнв. просек), 

чија висина расте идући од истока ка западу. Цео 

тај простор је испресецан  речним долинама које 

представљају и  основне правце комуникација. 

Градско језгро Ужица чине његови делови који се 

зову: Под Градом, Коштица, Доња Чаршија, 

Росуље, Пора, Теразије,Клисура, Џамија, 

Пашиновац, Слануша, Куловина, Ракијски пијац, 

Доварје, Царина, Липа, Беглук, Јазови и Међај.  

 

 

 

извор: upload.wikimedia.org 

Ужице лежи на крају западно-моравског коридора који прелази преко средишњег дела 

Србије трансверзалом од Ужица до Крушевца. Та трансверзала се наставља и ка истоку 

према Републици Српској. Такође преко Ужица пролази магистрална пруга Београд- Бар, 

и магистрални пут од Београда преко Чачка и Ужица ка Црној Гори. 

Западно од града саобраћајна трансверзала наилази на развође дринског и моравског слива 

између Златибора и Таре. Тако да је простор општине на контакту околних планина и на 

почетку западно моравске равнице што му поред укрштања магистралног и 

трансверзалног саобраћаја даје велики стратегијски, трговачки и туристички значај, јер се 

налази између комплементарних природних и економско-географских целина.  
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Слика бр. 5. Положај Ужица у односу на путеве 

 

извор: www.klubputnika.org 

Ту се укрштају следећи регионални и магистрални путеви: 

,,М5 Чачак – Пожега - Ужице, веза са Босном и Херцеговином;  

М21 Ваљево - Ужице, веза са Црном Гором;  

М19.1 Ужице - Бајина Башта - Зворник; 

 Р112 Кремна - Калуђерске баре - Бајина Башта; 

 Р263 Ужице – Каран – Косјерић'' 
16

 

 

                                                           
16

 www.putevi-srbije.rs 
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Са аспекта туризма посебно је интересантна и значајна пруга Шарган- Витаси-Мокра 

Гора- Котроман, која је намењена за путнички саобраћај. 

       Слика бр. 6. Мапа воза шарганска осмица                 Слика бр. 7. Шарганска осмица 

   

Извор слика: www.dizajnplanina.com 

У близини Ужица на 18км  је војни аеродром ,,Поникве'' који није сада у функцији јер је 

оштећен бомбардовањем 1999.године. Тренутно најближи аеродром у функцији је 

аеродром ,,Морава'' у Лађевцима код Краљева.  

Удаљеност Ужица у односу на туристичке центре  у околини: 

Ужице- Златибор : 23 км 

Ужице- Национални парк Тара: 45 км 

Ужице- Златар: 67 км 

Ужице- граница са Републиком Српском: 51км 

Ужице- Вишеград: 70 км 
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4. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ 

УЖИЦЕ 

 

У природне карактеристике неке територије спадају: геоморфолошка обележја, клима, 

хидрографске карактеристике, земљиште, флора и фауна. 

4.1. Геоморфолошке карактеристике 

 

На територији општине Ужице постоје тектонски, флувијални и крашки тип рељефа. Од 

тектонског рељефа заступљене су планине и котлине. Планине у овој области припадају 

западној зони млађих веначних планина које се зову и Динарске планине, настале су под 

утицајем алпске орогенезе у тријасу. Динариди представљају јужно орогено стабло 

средоземне зоне планина.,, Планине су испресецане дубоким речним долинама и 

припадају групи средњих и ниских планина.''
17

 На простору општине Ужице Тара је 

највиша планина (врх Збориште 1544 м). (мањи део планине Таре припада општини 

Ужице, а већи део припада општини Бајина Башта). 

Од флувијалног рељефа јављају се абразионо флувијалне површи- Мачкатска, Поникве и 

Метаљка од 800 до 1000 м просечне висине. Такође у флувијални рељеф спадају и долине 

јер су они главни облик флувијалног рељефа. Највећа је долина  реке Ђетиње са својим 

притокама која је и најзначајнија за Ужице. Ту је и долина реке Лужнице у 

североисточном делу територије општине који је и најнасељенији и најатрактивнији крај 

града. 

На овом подручју има и бројних раседа. Река Ђетиња тече главним правцем раседа 

северозапад- североисток па се и због тога са обе стране реке јављају геолошке појаве 

различите старости. Током неогена у котлинама су била језера која су међусобно била 

повезана. Због тога су у Ужичкој и Пожешкој котлини наталожени неогени седименти. 

Док су северно од реке Ђетиње наталожене карбонатне стене: филит, кварцни пешчари, 

шкриљци, кварцни конгломерат, док су јужно од реке Ђетиње заступљени терцијарни 

кречњаци. Што се тиче Таре, њени периферни и централни делови су доста старији у 

односу на главни масив Таре који је изграђен од кречњака и доломита у тријасу. 

 

                                                           
17

 Маркпвић Ј., Павлпвић М.(1995),Гепграфске регије Југпславије, Савремена администрација, Бепград 
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Слика бр. 8. Стопића пећина 

 

извор: www.superodmor.rs 

Значајно место има и крашки рељеф, а заступљен је прелазни тип косова. Развијени су сви 

облици краса и површински и подземни, само нема крашких поља. Највећи крашки појас 

је Тара- Поникве- Дрежничка градина. Постоје крашке увале на Пониквама и на Тари, 

јужно од Ужица је Стопића пећина, у селу Потпећ је Потпећка пећина, у близини је и 

пећина Мегара. 

Проузроковано активностима човека долази до распадања основних стенских маса у овој 

области, јављају се бројна клизишта и урвања земљишта због тога. 

 

4.2. Климатске карактеристике  

 

,,У општини Ужице заступљена је умерено континентална клима (утицај од 600м н. в. до 

1200м.н.в.) која је под утицајем планинске климе из Старог Влаха.''
18

 Планински венци на 

југу спречавају топле продоре ваздуха са Медитерана тако да је клима мало оштрија, осим  

котлинама где је континенталнија. 

Средња годишња температура ваздуха је 10,9 ˚C, а најхладнији месец је јануар са средњом 

температуром од – 2,4 ˚C, а најтоплији је јул са средњом годишњом температуром 22,3 ˚C. 

Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 23,0 ˚ 

 

                                                           
18

 Ћиркпвић Љ. (1977), Климатске пспбине Западне Србије, Бепград 
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Табела 1. Минималне и максималне температуре ваздуха у C° и екстремне максималне и 

минималне температуре ваздуха у C° за 2015.годину 

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

Maксималне 4,6 4,3 7,4 14,0 20,4 22,1 27,7 27,7 22,3 13,7 - - 

Mинималне -2,4 -2,0 -0,1 3,9 10,9 12,6 17,3 17,2 13,1 6,6 4,1 0,8 

Екстремни 

максимум 

13,0 13,0 18,0 23,0 30,0 29,0 32,6 33,0 35,0 23,0 - - 

Екстремни 

минимум 

-13 -10 -4,0 -4,5 4,9 6,5 11,8 11,5 6,4 1,1 -3,0 -8,6 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Табела 2. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у C° 

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

2005 -0,6 -3,4 2,6 8,8 13,9 16,1 18,6 17,2 14,8 9,6 3,9 0,3 8,6 

2010 -1,7 0,8 4,2 9,3 13,8 17,2 19,7 20,0 13,8 7,1 9,7 1,0 9,6 

2015 1,4 0,7 3,4 8,6 15,4 17,2 22,3 22,1 17,1 9,7 8,1 4,1 10,9 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Табела број 2 нам показује да се средња годишња температура повећава сваке године, 

2005. године средња годишња температура била је 8,6 C° а за пет година се повећала за 1 

C°, такође се за још пет година повећала за 1,3 C°, тако да измерена средња годишња 

температура 2015. године повећана је укупно за 2,3 C° у односу на 2005. годину. 

,,Просечни ваздушни притисак је 922,8 mb.''
19

 

Влажност ваздуха је у тесној вези са низом других метеоролошких и географских 

елемената, као што су : температура ваздуха, испаравање, падавине, размештај вегетације, 

физичке особине земљишта и сл. Годишњи ток апсолутне влажности ваздуха сразмеран је 

кретању температуре ваздуха а то значи да је њена максимална вредност у граду током 

августа, док је минимална у јануару.   

,,Релативна влажност ваздуха је умерена. Средња годишња вредност релативне влажности 

износи 76%. . Минимална је у августу - 69,4 %, а максимална у децембру - 93 %. 

                                                           
19

 . Метепрплпщки гпдищоак 1 (2015) , Републишки хидрпметепрплпщки завпд, Бепград 
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Просечна годишња количина сунчеве светлости је 2.170,5 сати. Јул је месец са највише 

сунчаних сати (278), док је децембар месец са најмање сунца (74 сата). 

Облачност је покривеност неба облацима. Просечна годишња облачност износи 5,5 

десетина, односно 55 % покривености неба, што не представља велику вредност. Највећа 

је зими - 67 %, а најмања лети - 43 %.''
20

 

,,Просечна годишња количина падавина износи 796,8 mm.''
21

 

Табела 3. Количина падавина по месецима за 2015.годину 

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

дан 6 7 6 6 23 18 14 21 25 11 22 20 

сума 39,8 62,1 102,2 52,8 52,0 101,7 11,6 37,1 91,9 74,3 50,5 4,5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

,,Према вредностима ветрова и тишина, највећу вредност имају тишине 591 ‰, док од 

ветрова дува северозападни ветар 169‰ који достиже брзину од 2,1 м/с. Ветрови најмање 

дувају у пролеће а јаки ветрови у јесен. 

Вегетациони период траје 240-250 дана у години. Снега понекада може бити у октобру и 

априлу а обично пада од новембра до марта. У месецима када пада снег просечни снежни 

покривач је 11,5 цм. ''
22

 

Јаке инверзије су уобичајена појава током јесени и зиме. Стална струјања ваздуха 

спречавају акумулацију и дуже задржавање ваздуха, а то резултира релативно хладним 

ваздухом. 

Најближе метеоролошке станице налазе се на Златибору и у Пожеги, и на основу података 

добијених из те две станице довољно је да се добију опште климатске карактеристике 

Ужица. 

 

 

 

                                                           
20

 . Метепрплпщки гпдищоак 1 (2015) , Републишки хидрпметепрплпщки завпд, Бепград 
21

 Павлпвић М., Рпдић П., (1998),„Гепграфија Југпславије I“,Савремена администрација,Бепград 
22

 Метепрплпщки гпдищоак 1 (2015) , Републишки хидрпметепрплпщки завпд, Бепград 
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4.3. Хидрографске карактеристике 

 

Подручје Златиборског округа обилује површинским и подземним водама. Сви токови 

отичу у два слива, Дрински (Црни и Бели Рзав) и слив Западне Мораве. Развође ова два 

слива представља Мокра Гора.Најбитнији ток на подручју општине Ужице је Ђетиња са 

својим притокама, која припада сливу Западне Мораве.  

Слика бр. 9. Река Ђетиња 

 

Извор: pedja.supurovic.net 

Ђетиња извире на обронцима планине Таре, на месту где се спајају реке Братешина и 

Коњска река код села Кремна у Пустом пољу. Протиче кроз Ужице а код Пожеге се спаја 

са реком Голијском Моравицом и тако настаје река Западна Морава. Ђетиња има ток дуг 

75км до спајања са реком Голијском Моравицом. Ђетиња је добила име по Цетини, што 

значи Коњска река.Њене притоке су Сушица, Криваја, Карачица, Дервента, а значајни 

потоци Волујачки, Коштички, Глуваћки и Буковац. По квалитету воде узводно од Ужица 

је Ђетиња II класе, а низводно од Севојна припада IV класи. 
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Реке овог краја су планинске, брзе и богате водом. Чак је на Ђетињи подигнута 

хидроелектрана у Србији и на Балкану која постоји читав један век, изграђена 2.августа 

1900.године.  или како су је још звали хидроелектрана „Под градом― .
23

Она је друга по 

реду хидроелектрана , јер прва је саграђена на реци Градац у Ваљеву, 9. мај 1900. Спада у 

најстарије очуване хидроелектране у свету, она је оспособљена да и данас из својих 

музејских генератора производи електричну енергију.Непрекидно је  радила од 1900. до 

1974. године, тада је због изградње пруге Београд - Бар прекинут рад. 

Слика бр. 10. Хидроелектрана на Ђетињи 

 

Извор: pedja.supurovic.net 

Поред ње постоје још две хидроелектране али није довољно искоришћен хидроенергетски 

потенцијал. Те две хидроелектране су изграђене на Градској плажи и у Турици. 

На Ђетињи је изграђена вештачка акумулација ,,Врутци'' 1984. године, за потребе 

водоснабдевања. 

Територију Ужица карактерише крашки терен, тако да крас упија већу количину падавина 

понире у унутрашњост и појављује се у виду врела. Ту су: Потпећко врело, Сушичко 

врело, Врутачка врела, извор Забој на Тари, Раковско врело у Кремнима. Већина од њих су 

каптирани за потребе водоснабдевања. Прво врело које је било прво извориште 

водоснабдевања било је Живковића врело (1938.године). У Мокрој Гори се налази извор 

Бела вода. Такође у долини Ђетиње има и термалних вода: Биштанска бања 36,4 C° и 

Стапарска бања 30,5 C°.  

Постоје и две пећине у долини Ђетиње, пећина Мегаре је у клисури, а низводно од Ужица 

је Потпећка пећина. 
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 Дукић Д. (1977), „Впде СР Србије“, Српскп гепграфскп друщтвп, Бепград 
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Ђетиња тече кроз Креманску клисуру. Ту клисуру карактерише велики број ретких и 

ендемичних биљних врста. Има и доста шумских животиња од који се могу срести срне, 

видре, лисице, као и велики број дневних лептира. 

Слика бр. 11. Ђетињски лептир 

Остаци насеља најранијег периода људских цивилизација пронађени 

су у клисури. У доба Римљана овде су била римска утврђења, а 

тврђава из средњег века је изнад Ужица. Такође и средњевековни 

манастир Рујно се налазио на обали Ђетиње, где је била прва српска 

штампарија.   

                                                        

4.4. Флора и фауна 
Извор:  pedja.supurovic.net 

,, Земљиште представља растресит, површински фертилни слој литосфере у коме су, 

створени услови за живот биљака, из којег се оне снабдевају минералним материјама и 

водом. У овом слоју се одвија бурна активност педолошке флоре и фауне.''
24

 У земљишту 

се одвијају разни биохемијски процеси. Они утичу на развој биљака и животиња, као и на 

живот самог човека. Такође је и веома велики утицај човека на основне карактеристике 

земљишта ове регије. 

Територију општине Ужице карактерише веома мала заступљеност плодног земљишта. 

Око коритa реке Ђетиње и Западне Мораве су рецентни речни наноси, северно од река су 

смонице, ранкери, кисела смеђа и параподзоласта тла. 

Плодно земљиште је највише угрожено стихијским ширењем насеља као што је на пример 

ширење насеља Севојно на плодном земљишту. Док се услед неадекватног коришћења 

земљишта јављају негативни процеси као што је ерозија земљишта и нарушавање 

еколошке равнотеже. Земљиште угрожено бујичним токовима и ерозијом је на простору 

Кремна, у долини реке Лужнице и Мокре Горе. 

Јужни део територије општине Ужице припада травно-шумском планинском подручју. 

 

                                                           
24

 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и унапређеоа 
живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, Кпспвска Митрпвица и 
Бепград 
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У погледу биодиверзитета подручје општине Ужице спада у занимљиве и богате 

географске целине у Републици Србији. Његове основне карактеристике су:  

• богат шумски фонд; 

• изузетна разноврсност флоре и фауне; 

•богатство и разноврсност животних заједница и значајан генетски фонд. 

Биљни и животињски свет општине Ужице условљен је климом и геолошком подлогом, 

која одговара развоју различитих типова шума, пашњака и ливада. 

Највећи предео заузимају шуме и планински пашњаци, док је остали део под вегетацијом 

разних пољопривредних култура. 

,,По подацима из 2008. године, територија града располаже са укупно 28.238 ha шумских 

површина - просечна дрвна маса лишћара била је 12.764 m³ (46,7 %), а четинара 14.582 m³ 

(53,3 %).''
25

                                                        

Ливаде и пашњаци су најзаступљенији у Качеру, Кремни и Биосцима. У долинама река су 

површине под ратарском културом. 

Слика бр.12: Пашњаци у Златиборском округу 

Извор:  Лична архива 
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 Републишки завпд за статистику, Република Србија 
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У побрђу су заступљене шуме храста сладуна и цера, а делом и храста китњака. У појасу 

ниских планина су заступљене шуме храста и букве а у појасу средњих планина су 

мешовите листопадно-четинарске шуме – буква, јела, смрча, црни бор. На вишим 

планинама су шуме белог бора, смрче и пашњаци. 

      Слика бр.13: Биљка зеленика 

Ендемичне врсте карактеристичне за територију општине 

Ужице су: 

 балкански ендемит, ушаста млечика са налазиштима 

на Забучју, Мокрој Гори и Тари,  

 илирско - скардопински ендемит - бела млађа и 

eндемореликтна врста - халачија  

 На Јеловој Гори је станиште зеленике као реликтне 

врсте.  

 На Тари је налазиште Панчићеве оморике, станиште 

терцијарног реликта.(мањи део Таре припада општини 

Ужице, а већи општини Бајина Башта) 

Извор: www.nzplantpics.com 

 

 

5. АНТРОПОГЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 

 

5.1. Демографске карактеристике 

 

Развитак становништва и насељености на територији општине Ужице је посредно и 

непосредно условљен географским положајем, друштвено-економским кретањима и 

развојем, историјским процесима, променама и компонентама кретања укупног 

становништва и његове социо-економске структуре, као и територијалним развитком 

мреже насеља и инфраструктуре.  Простор Ужица насељен је од давнина. Бројним 

истраживањима на територији општине Ужице пронађена су насеља из доба неолита(5500 

год.п.н.е.-3200 г.п.н.е.).  

http://www.nzplantpics.com/
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,,Етничка композиција становништва Златибора показује да су се насеља формирала 

готово искључиво досељавањем. Миграциони таласи из Црне Горе, источне Херцеговине 

и Рашке области, усмерени према Шумадији и даље према северу стизали су у овај крај 

преко Кокиног Брода и Мокре Горе. Најмасовнији таласи избеглица стизали су крајем 

18.века, у време владавине Селима III, током Првог српског устанка, за време 

старешинства Јована Мићића и у време устанка у Босни и Херцеговини 

1875.године.Досељено динарско становништво, као и природни услови, поднебље под 

којим се сударају и мире хладне струје севера и оне топле са југа, простран, неспутан 

видик утицали су на обликовање карактера, менталитета и физичких особина 

становништва овог краја.''
26

 

Слика бр.14: Златиборац на Ужичкој пијаци 

 

Извор: Ђенић С. (2011), Златибор: културна и историјска баштина од праисторије до 

данас, Чајетина 

Многи зналци су записали како у ужичком крају живе становници посебних одлика. 

Многи мисле како су Ужичани исто што и Златиборци, а називају их поред Ужичана и Ере 

и Старовласи. То не значи да је само досељеник из Херцеговине или да је географски 

омеђен становник, него је са посебним етно-психичким особинама: витак, кошчат, 

разборит, бистар, живог духа..Такође многи сматрају да је у Ужичком крају најчистији 

српски језик, њихов говор је јасан и веома звучан. 

                                                           
26

 Ђенић С. (2011), Златибпр: културна и истпријска бащтина пд праистприје дп данас, Чајетина 
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Према попису из 2011. у Ужицу је живело 78.040 становника. Густина насељености је 125 

ст/км². Има 17836 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,06. У  

Ужицу живи 43126 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,4 

година (36,7 код мушкараца и 38,0 код жена).  

Табела 4. Кретање броја становника на територији Ужица од 1921. до 2011.године. 

Година Број становника 

1921 119424 

1931 34442 

1948 45667 

1953 50755 

1961 57062 

1971 67555 

1981 77049 

1991 82723 

2002 83022 

2011 78040 
Извор: Становништво, упоредни преглед броја становника  1921,1931,1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 

2002,2011,  подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2011. 

Према подацима из табеле за период од 1921-2011 године можемо рећи да се број 

становника смањио скоро дупло у односу на 1921.годину. Док се број становника из 1931. 

године смањио за 3 пута у односу на 1921. годину. 

После Првог светског рата демографско кретање је било повољно. Становништво се 

увећавало брже него у суседним земљама. Због тога је на попису из 1921.године био 

највећи број становника у Ужицу у односу на друге године.  

Бржи пораст становника је осигуравао велики број радне снаге као и велика економска 

напреднућа. Али је тај процес имао негативне последице, јер је било више расположиве 

радне снаге него расположивих радних места. Највећи део становништва није могао да 

нађе запослење и морали су да мигрирају у потрази за послом. 

Од 1948.године до 2011.године број становника се полако повећавао, али и даље не може 

да достигне број становника који је био 1921.године.  
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Фактори који и даље утичу на демографска кретања у Ужицу су: 

 Стопа наталитета и морталитета 

 Стопа миграције 

 Степен старости становништва 

Разлика између наталитета и морталитета је -160, тако да је природни прираштај на 

годишњем нивоу -1,9 ‰. 

Табела 5. Етничка структура становништва општине Ужице према попису из 2011. 

године 

Етничка припадност Број становника 

Срби 76089 

Албанци 10 

Бошњаци 8 

Бугари 3 

Буњевци 2 

Горанци 3 

Југословени 80 

Мађари 22 

Македонци 47 

Муслимани 37 

Немци 3 
Извор: Попис становништва, домаћинства и станова у Републици Србији 2011. год, Република Србија- 

републички завод за статистику, Београд 2011 

Етничка структура у општини Ужице показује да је већинско становништво српске 

националности, али са још десетак осталих етничких група показује и извесну 

хетерогеност. Од осталих етничких група највише има Југословена, Македонаца, 

Муслимана... 
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Табела 6. Становништво према полу и старости у општини Ужице према попису из 

2011.године. 

 

Извор: Попис становништва, домаћинства и станова у Републици Србији 2011. год, Република Србија- 

републички завод за статистику, Београд 2011 

У погледу полне структуре , према попису из 2011. године, број жена је  већи у односу на 

број мушкараца. (37874 мушкараца и 40166 жена). 

Старосни састав становништва је вишеструко релевантан демографски показатељ 

досадашњег развоја неког насеља, или истовремено, и индикатор његове перспективе. У 

старосној структури становништва града број омладине (0 до 19 година) и млађе 

средовечне генерације (од 20 до 39 године) је незнатно већи  у односу на старије 

средовечно (од 40 до 59 година)  и старије генерације (60 и више година). Најбројније 

становништво је између 50 и 60 година старости. 

Што се образовне структуре тиче, неписмено становништво углавном чине најстарије 

групе становништва, и то у веома малом броју. Велики проблем овог краја као и целе 

земље је недостатак високо квалификованих кадрова и све већи одлив младих, без обзира 

на квалификације. 
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Мушкарци 37874 3500 4090 5053 5046 5448 6382 4317 3032 1006 
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5.2. Насеља општине Ужице 

 

Слика бр.15: Насеља општине Ужице 

 

Извор: webrzs.stat.gov.rs 

Називи насеља: 

Стапари, Пониковица, Дубоко, Ужице, Љубање, Збојштица, Пањак, Качер, Дријетањ, 

Буар, Гостиница, Рибашевина, Губин До, Волујац, Трнава, Каран, Лелићи, Бјелотићи, 

Каменица, Добродо, Стрмац, Радуша, Биоска, Пеар, Кесеровина, Врутци, Кршање, 

Котроман, Дрежник, Скржути, Равни, Никојевићи, Злакуса, Потпеће, Крвавци, Поточање, 

Мокра Гора, Кремна, Витаси, Горјани 

У општини Ужице живи 78.040 становника. Има  41 насеље (у укупној популацији Србије 

учествује са 1,1%, а Златиборског округа са 26,5%), или 125 становника на км². 
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У општини Ужице у оквиру привреде постоји 11 сектора, има укупно 472 предузећа. 

Највећи утицај на привреду имају предузећа из прерађивачке индустрије, грађевинарства 

и трговине. Ужице је образовно-културни центар који има школе, факултете, научне 

установе, позориште, музеј, галерију, библиотеке, итд. 

У средишњем делу града је велика концентрација вишеспратних објеката, са великом 

густином изграђености на релативно малим површинама. Самим тим највећу 

концентрацију функцијских јединица намењених становању  има центар града што се 

поклапа са границама управно-пословне зоне. Функције центра услуга и управе 

задовољавају потребе становништва града, али и њему гравитирајућег простора. 

6. ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА У ОПШТИНИ УЖИЦЕ 

 

На основу дугогодишњег запажања и испитивања у Ужицу као најзначајнији извори 

загађења животне средине издвајају се : саобраћај, индустрија, градске топлане и ложишта 

у домаћинствима, комуналне и пољопривредне активности. 

 

6.1. Саобраћај 

 

Саобраћај изазива највећи штетни утицај на атмосферу, угрожава животну средину на 

много начина. Атмосфера се загађује полутантима од којих су најзначајнији они који 

настају сагоревањем фосилних горива. У Ужицу је најразвијенији друмски саобраћај и он 

има највећи утицај на животну средину. Развијен је и железнички саобраћај али и он 

такође штети животној средини јер се још увек користе нафтни деривати као погон за 

покретање локомотива. Ако се буду уважавали принципи одрживог развоја приликом саме 

модернизације железнице избећи ће се негативни ефекти, а то ће се постићи укључивањем 

нових локомотива у железнички саобраћај.  

Главни извор загађења атмосфере је друмски саобраћај, јер су још увек заступљени веома 

стари аутомобили чија је просечна старост преко 20 година. Они не поседују одговарајуће 

технологије за филтрирање издувних гасова пре испуштања у атмосферу и уз то за погон 

користе неквалитетна горива. Такође се загађује животна средина и због лоше 

организације саобраћајница унутар насеља а и ван њих. Због транзита који пролази уз сам 

град, највеће загађење је у току летњих месеци.  
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Саобраћај поред испуштања разних загађујућих полутаната у атмосферу, загађује животну 

средину и буком коју производи. Извори буке у граду су стара возила,  недовољно 

дрвореда поред саобраћајница, лош квалитет приградских путева, изградња бензинских 

пумпи у стамбеним зонама, недовољни број паркинг места,  итд.  

Мере за заштиту од саобраћајне буке, којима се она може свести на одговарајући ниво, су: 

правилно планирање намене површина, изградња заштитних вертикалних зидова, забрана 

саобраћаја за поједине категорије возила у више осетљивим местима на буку итд. 

6.2. Индустрија 

 

У нашој земљи због дугогодишње економске кризе и транзиције многа предузећа у Ужицу 

али и у целој Србији су престала са радом. У Ужицу и даље су присутни као изузетно 

конкурентни на тржишту: „Импол Севал― Ваљаоница алуминијума а.д., Ваљаоница бакра 

а.д. Севојно, Први партизан „Наменска производња― Ужице, Предузеће „Путеви а.д. 

Ужице―, Конфекција „Кадињача―, Пекара „Сретен Гудурић― и низ новоотворених малих и 

средњих предузећа. 

Највећи извозници су Ваљаоница бакра, „Импол Севал― и „Наменска производња―. 

Индустрија је прилично централизована у појасу радне и индустријске зоне Крчагова и 

Севојна. Неповољна локација индустриске зоне повећава степен угрожавања животне 

средине у самом граду. Највећи проблем је то што постојеће индустрије још увек користе 

застареле технологије и неадекватно одржавају своја постројења. Управо ова предузећа 

јављају се као велики загађивачи ваздуха, а нека од њих избацују отпадне и штетне 

материје у Ђетињу,  која се касније тако загађена отпадним материјама улива у Западну 

Мораву. Такође је и проблем локација индустријске зоне која се налази у близини 

стамбених зона. Приликом изградње ова индустријска зона налазила се на периферији 

града, а каснијом урбанизацијом и ширењем градског језгра и изградњом стамбених 

објеката дошло је до тога да је ова индустријска зона у непосредној близини стамбених 

зона. 
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6.3. Остали извори загађења 

 

Ужице спада у подручје загађене и деградиране животне средине (то су подручја са 

прекорачењем граничних вредности загађивања, урбана подручја, депоније, 

термоелектране, коридори аутопутева, водотоци IV класе) са негативним утицајем на 

човека, биљни и животињски свет и квалитет живота. 

Од осталих извора загађења можемо издвојити постројења градских топлана и 

индивидуалних ложишта у Ужицу која користе мање еколошких горива (дрво, угаљ, лож 

уље, мазут и др.). Из оваквих извора примарно се емитују штетни полутанти као што су 

сумпор-диоксид (SO2), чађ и седиментне честице. Већина  ових загађивача не поседује 

уређаје, попут одговарајућих филтера, за пречишћавање емитованих гасова. У зимским 

месецима ови загађивачи представљају доминатан извор загађења на територији Ужица.   

У Ужицу је ,,Градска Топлана'' једино предузеће на територији града које се бави 

производњом и дистрибуцијом топлотне енергије. Топлана има у погону 14 котларница:  

 12 котларница, користе мазут као енергент  

 2 котларнице, користе угаљ као енергент. 

Претходних година топлана је реализовала пројекте конверзије горива (у већим 

котларницама) са угља на мазут, чиме је смањила употребу угља, као еколошки мање 

оправданог погонског горива. Сада постоји седам котларница које тренутно користе 

мазут.  

Поједине комуналне активности (попут управљања отпадом, атмосферским и 

канализационим водама, одржавања градске чистоће) на територији града су такође извор 

загађења животне средине. 

 У наредном периоду, планира се неколико значајних пројеката: гасификација града и 

приградских насеља, санација главног фекалног колектора и изградња недостајућег дела, 

изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода, изградња мини 

постројења за пречишћавање отпадних вода првенствено у сливном подручју акумулације 

„Врутци―, затварање, санација и рекултивација депоније „Сарића осоје―, уградња 

индивидуалних мерача утрошене топлотне енергије у стамбеним зградама, разминиравање 

аеродрома Поникве.
27
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7. ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА У ОПШТИНИ УЖИЦЕ 

 

7.1. Састав ваздуха 

 

Атмосфера је ваздушни омотач Земље који чине три слоја: тропосфера, стратосфера и 

јоносфера. Најближи Земљи је тропосфера. Ту остаје највећа количина емисије отпадних 

гасова и честица. 

„Основни састојци атмосфере су азот (78,084%), кисеоник (20,946%), аргон (0,934%) и 

водена пара. Угљен-диоксид запремински учествује са 0,0318%, док остали гасови чине 

преосталих 0,00012% запремине атмосфере. Оваква смеша поменутих гасова назива се 

ваздух. У ужем смислу ваздух представља нижи приземни слој атмосфере у ком је могуће 

несметано функционисање основних животних процеса.― 
28

 

Први и најзначајнији елемент ваздуха је кисеоник. Он је потребан за дисање и опстанак 

свих живих бића. Он је гас без боје, мириса, и иако га жива биће непрекидно троше, 

његова количина се не мења. Има га раствореног у води,  омогућава живот биљкама и 

животињама које настањују водена станишта. На великим висинама ваздух је разређен и 

количине кисеоника су мање, тако да се теже дише  на високим планинама, а алпинисти и 

пилоти морају да носе специјалне маске са кисеоником. Значајан је процес фотосинтезе, 

биљке ослобађају кисеоник а троши се угљен диоксид. Што је битно за сва жива бића која 

код дисања троше кисеоник а ослобађају угљен диоксид. 

Угљен диоксида има знатно мало у ваздуху у односу на кисеоник и азот, али није 

занемарљив. Настаје труљењем организама у земљи, сагоревањем дрвета и жива бића га 

испуштају дисањем у ваздух. Биљкама је потребан због фотосинтезе, упијају га преко 

својих зелених делова и уз помоћу Сунчеве светлости и воде стварају храну. А човек га 

користи за прављење газираних пића и гашење ватре. Веће количине угљен диоксида 

штетно делују на животиње и човека, угушили би се од већих количина. Знаци су 

несвестица и главобоља. 

Поред кисеоника и угљен диоксида јавља се и азот којег има највише у ваздуху. Исто је 

гас без боје и мириса. Има га четири пута више од кисеоника. У њему не могу да опстану 

жива бића. 
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Ваздух углавном садржи и честице прашине, чађи, дима и отровних гасова које испуштају 

фабрички димњаци и моторна возила. Њима се ваздух загађује. 

 На загађење ваздуха утичу и: 

• Велики шумски пожари 

• Ерупције вулкана 

• Термоелектране 

• Саобраћај 

• Сагоревање огрева у  домаћинствима 

• Атомски експерименти итд. 

Ваздух на тај начин губи кисеоник, мења боју и природни састав и добија непријатан 

мирис.. Те штетне материје у ваздуху се таложе са водом, доспевају у земљиште, а онда и 

у биљке. А преко биљака и у остале живе организме. 

Штетне материје понекада природним путем доспевају у ваздуху и мењају природни 

однос компоненти, али је већи антропогени утицај. 

Утицајем човека нарушен је однос кисеоника и угљен диоксида, од почетка индустријске 

производње све је већа концентрација угљен диоксида а смањује се концентрација 

кисеоника због недостатка зелених површина. 

Ваздух је загађен ако се у њему налазе стране компоненте које премашују граничне 

вредности и утичу штетно на здравље људи. 

 

7.2. Аерозагађење 

 

Aерозагађење или загађење ваздуха настаје највише као последица утицаја човека на 

Земљи. Али извори загађења поред тога што су антропогени,могу бити и природни.  

Природни извори загађења ваздуха су: 

• Димови пожара- избацује се дим и угљен моноксид (CO) 

• Вулканска активност- избацују се честице пепела, сумпор,хлор 
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• Гасови термалних извора- када се избацује радон, из радиоактивних области 

• Прашина која је карактеристична за сушне области (пешчана олуја) 

• Гасови земљишта 

• Гасови мора- слана испарења 

• Космичка прашина 

Антропогени извори загађења ваздуха су: 

• Саобраћај, фабрике и домаћинства- емитују отровне гасове, честице прашине, чађи 

и дима  

• Пољопривреда и шумарство- спаљивање шума 

• Индустријска постројења- заснивају се на сагоревању фосилних горива 

• Рафинерије нафте и гаса 

• Депоније смећа- метан, депонијски гас 

• Аеросоли из разних спрејева- боје, лакови за косу 

• Пробе нуклеарног оружја, ракете, токсични гасови итд. 

Велика количина штетних материја се свакодневно емитује у атмосферу путем саобраћаја 

и индустрије. То су : пепео, чађ ,угљен-моноксид, угљен-диоксид, сумпор-диоксид, 

оксиди азота. Док термоелектране поред сумпор диоксида и оксида азота избацују и 

феноле, летећи пепео и метале.  Сама потреба човека за добијање енергије путем 

сагоревања дрвета, угља, нафте или природног гаса је основа аерозагађења. 

Такође и појава све већег броја аутомобила у свету доводи до веће емисије угљен 

диоксида и азотових оксида у ваздух. Јер издувни гасови аутомобила који настају 

сагоревањем бензина, садрже око 20% угљен диоксида, 34% азотових оксида и 27% 

угљоводоника.  

Појава веће количине угљен диоксида у атмосфери изазива ефекат стаклене баште и 

глобално загревање. ,, Ефекат стаклене баште има за последицу промену климе која може 

бити потенцијална претња природној равнотежи целокупне животне средине на планети.''  
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29
Промене климе због ефекта стаклене баште могу бити велике : пораст температуре и 

топљење леда, пораст нивоа мора, повећана количина падавина, чешће поплаве, 

продужено трајање годишњих доба итд. 

Док повећана количина азотових оксида изазивају појаву киселих киша. ,, Загађујуће 

супстанце се јављају у виду гасова, пара, капи аеросола и финих честица прашине.''
30

 Те 

токсичне супстанце уколико у виду киселих киша доспеју у земљиште, оне преко 

подземних и површинских вода доспевају у мора и океане, и преко евапорације 

(испаравање) токсичне супстанце доспевају поново у атмосферу. 

У Ужицу и непосредној околини града је све веће загађење ваздуха, и то највише због 

антропогеног утицаја, а емисије полутаната су концентрисане у градским зонама и 

насељима где има индустријских и производних погона. Последњих година дошло је до 

погоршања квалитета животне средине због неповољних климатских карактеристика. 

Ужице је смештено у котлини чије је дно на северној страни 100 м ниже од своје околине 

а на јужној страни 300 м. Окружен узвишењима Капетановина, Татинац и Пора, као и 

јужно обронцима Јелове Горе, долази до акумулације хладног ваздуха на дно котлине због 

утицаја ветрова, а изнад њега је фронт топлијег ваздуха. Због тога је онемогућена 

вертикална циркулација ваздуха, па се сви емитовани загађивачи гомилају у доњем слоју. 

Такође и сама архитектура Ужица коју карактеришу високе зграде има утицаја на 

циркулацију ваздуха, на транспорт и концентрацију загађивача. 

Изворе загађења можемо сврстати према физичким и просторним карактеристикама у три 

основне категорије: 

 Тачкасти 

 Површински 

 Линијски 

Тачкасти извори загађења су изоловане тачке са великом емисијом загађујућих материја: 

топлане, котларнице, индустријски погони.  
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Површински извори су група малих одређених извора, који су распоређени по зонама.. То 

су подручја где је заступљен аутомобилски саобраћај са малом густином и простори са 

ложиштима за загревање стамбених простора. 

Линијски извори загађења су велики саобраћајни коридори који пролазе кроз сама насеља 

или поред, затим друмски, железнички и авио саобраћај велике густине. 

Емисија  подразумева избацивање из објеката загађивача загађујуће материје у околину: 

ваздух, воду, земљиште. Укупна емисија јесте испуштена количина загађујуће материје 

изражене у грамима по количини ослобођене енергије у џулима или у килограмима 

производа.   

„Граничне вредности емисије се могу дефинисати као највећи дозвољени ниво количина и 

концентрација штетних и опасних материја на једном месту извора загађења. За сваку 

супстанцију која загађује атмосферски ваздух дефинишу се два норматива: једнократна и 

средње дневна гранична вредност. Једнократна гранична вредност ( ГВј ) концентрације 

хемијских супстанција у ваздуху насељених места представља концентрацију ( mg/m3) 

која удисањем у току од 30 минута не сме изазвати штетне реакције у организму. Средња 

дневна вредност ( ГВсд) хемијских супстанција у ваздуху насељених места представља 

концентрацију ( mg/m3) која не сме испољавати непосредно или посредно штетно дејство 

на човека при неодређеном временском периоду удисања.―
31

 

Имисија  подразумева појаву гасовитих, течних или чврстих материја у слоју непосредно 

изнад површине тла. Вредност имисије зависи од: брзине, јачине и типа емисије околних 

извора, од распострањења загађујућих материја у атмосфери, од услова издвајања у 

функцији метеоролошких услова и од врста загађивача. 

Суспендоване честице, чађ и сумпор диоксид зими стварају смог који, чак и када је 

сунчано, рефлектује светлост, спречава загревање доњих слојева ваздуха и њихово 

издизање из котлине.Долази до хлађења ваздуха ноћу и тај хладан заробљени ваздух 

остаје у котлини. То је карактеристично за грејну сезону у Ужицу када долази до високог 

загађења. 

За насеља Крчагово и Севојно, где се налазе предузећа металопрерађивачке индустрије, 

карактеристична је појава густих магли, што исто има за последицу погоршање квалитета 

ваздуха. 

                                                           
31

 Ђармати А. Шимпн, Веселинпвић С. Драган, Гржетић А. Иван, Маркпвић А. Драган (2008), Живптна 
средина и оена защтита, Коига II- Защтита живптне средине, Факултет за примеоену екплпгију Футура, 
Бепград, 
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Концентрација штетних гасова и честица које се емитују у ваздух утичу штетно на 

здравље људи, највише на децу, хроничне болеснике, старе људе. 

7.3. Праћење квалитета ваздуха 

 

Квалитет ваздуха се прати ради процене нивоа загађености ваздуха и утицаја загађености 

ваздуха на здравље људи да би се преузеле потребне мере у циљу заштите здравља људи. 

Контрола квалитета ваздуха остварује се праћењем аерозагађења и извештавањем о 

резултатима мерења. 

Годишњи извештај доставља се у року од 30 дана, по истеку календарске године. А 

месечни извештај мерења се доставља 15 дана после претходног месеца. Узорци ваздуха 

узимају се на местима на висини од 1,5m до 10m од нивоа тла која нису изложена 

директном утицају извору загађења. 

Када је сезона ложења у зимским месецима долази до повећаних концентрација 

загађујућих материја.  

 Томе доприносе и метеоролошки услови: ниска температура, повећана влажност и 

повећани атмосферски притисак. Када је повећана концентрација ових материја, старије 

особе, труднице и деца и особе са срчаним и плућним обољењима,  треба да избегавају  

било какву активност на отвореном. Продужену и напорну физичку активност на 

отвореном простору требало би да избегава и остали део становништва. 

,,Државну мрежу чине мерне станице и/или мерна места за мерење: 

1) регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху и 

аероседиментима 

у оквиру међународних обавеза; 

2) квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручјима; 

3) квалитета ваздуха у заштићеним природним добрима и заштићеној околини 

непокретних културних добара; 

4) квалитета ваздуха у подручјима под утицајем одређених извора загађивања, укључујући 

покретне изворе; 
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5) алергеног полена.''
32

 

Праћење квалитета ваздуха на територији општине Ужице врши Завод за јавно здравље 

Ужице.Квалитет ваздуха се контролише у Ужицу и насељу Севојну помоћу података 

добијених из мониторинга коју је успоставила локална самоуправа и из мониторинга 

загађујућих материја које се прате у оквиру Републике Србије. 

Мерно место у оквиру урбане зоне Ужица је Зграда ПИО, а мерно место у оквиру 

индустријске зоне Севојно је амбуланта. 

 

7.4. Резултати мерења 

  

Основне загађиваче ваздуха чине чађ, сумпор-диоксид и азот диоксид. У Ужицу је још 

осамдесетих година почео мониторинг чађи и сумпор диоксида. Касније је уведено и 

праћење концентрације азот диоксида. ,,Првенствена намена мониторинга је праћење 

усаглашености добијених вредности са прописаним вредностима из Уредбе о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха''
33

, односно претходног ,,Правилника о 

граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање 

мерних места и евиденцији података''
34

 . 

У оквиру урбане зоне Ужица мерно место на згради (ПИО) изложенo је утицају саобраћаја 

на раскрсници код Јавне гараже и централног и индивидуалног грејања у својој околини. 

У склопу индустријске зоне ,мерно место Амбуланта у Севојну смештено је у близини 

индустријског комплекса „Импол Севал― Ваљаонице алуминијума а.д. и „Ваљаонице 

бакра― а.д. Севојно. 

„Према Уредби о условима за моноторинг и захтевима квалитета ваздуха за период 

узорковања од 24 часа, гранична вредност и толерантна вредност за сумпор-диоксид (ЅО2) 

су исте и износе 125 mg/m3 , a за азот-оксид (NO2) те вредности су 85 mg/m3. За исти 

период узорковања максимално дозвољена вредност за чађ је 50 mg/m³.''35
 

 

                                                           
32

 Закпн п защтити ваздуха, Службени Гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 10/2013 
33

 Закпн п защтити ваздуха, Службени Гласник Републике Србије , бр. 11/10 и 75/10 
34

 Закпн п защтити ваздуха, Службени Гласник Републике Србије, бр. 54/92, 30/99 и 19/06 
35

 Закпн п защтити ваздуха, Службени Гласник Републике Србије―. бр.75/2010 и 63/2013 
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Табела 7. Квалитет ваздуха у општини Ужице за период од 2006. до 2015. године. Мерно 

место: Зграда ПИО 

Средња годишња концентрација mg/m³ 

Година Сумпор диоксид Чађ Азот диоксид 

2006 35 78 52 

2007 25 72 50 

2008 25 86 47 

2009 19 77 34 

2010 24 78 42 

2011 19 63 43 

2012 20.9 52.1 14.1 

2013 22,4 41,7 10,3 

2014 22.1 33.9 14.1 

2015 20,5 33,6 27,6 

Извор: Завод за јавно здравље Ужице 

Табела 8. Квалитет ваздуха у општини Ужице за период од 2006. до 2015. године. Мерно 

место: Амбуланта у Севојну 

Средња годишња концентрација mg/m³ 

Година Сумпор диоксид Чађ Азот диоксид 

2006 8 31 13 

2007 9 31 13 

2008 11 31 15 

2009 8 29 11 

2010 8 34 15 

2011 18 32 11 

2012 19.7 31.3 7.1 

2013 17,3 22,1 6,5 

2014 20.9 23.6 6.5 

2015 16,9 22,6 13,8 

Извор: Завод за јавно здравље Ужице 

 

Квалитет ваздуха у Ужицу прати се више од 20 година. Од 2005.године, поред гасовитих 

загађивача пореклом из комуналне делатности, мерењем су обухваћени и специфични 

загађивачи, највише у индустријској зони Севојна и Крчагова. 
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Према подацима из табела, које представљају средње годишње вредности загађујућих 

супстанци у ваздуху, добијених на два мерна места у граду и у индустријској зони можемо 

закључити да је квалитет ваздуха у Ужицу на високом нивоу. Вредности загађујућих 

честица и супстанци су далеко испод прописаних горњих граница. Концентрација чађи је 

у периоду од 2006- 2012.године у урбаној зони Ужица премашивала дозвољену количину 

од 50 mg/m³ (мерно место ,,Зграда ПИО'').  Због тога што се за грејање углавном користе 

фосилна горива и дешава се да у неким зимским данима концентрација чађи пређе 

дозвољене вредности. У зимском периоду године је повишена количина сумпор диоксида 

због мање количине падавина и сезоне грејања.. Зимски месеци су загађенији од осталих, 

али је загађење и даље испод дозвољених вредности. То се може објаснити почетком 

грејне сезоне. У том периоду се примећује повећање сумпор-диоксида и азот-диоксида у 

ваздуху,који су и најчешћи загађивачи ваздуха. Ова два загађивача ваздуха заједно са 

честицама чађи и прашине су главни узрочници стварања градског смога у току јесењих и 

зимских месеци.Централна зона града има неповољан географски положај,што условљава 

ниска струјања ваздуха. Велики број дана је са маглом,а у комбинацији са продуктима 

сагоревања горива из ложишта, индустрије, возила, настаје смог који ствара здравствене 

проблеме, осетљивим популацијама (старије особе, деца), али и здравим особама. 

 

7.5. Предлог мера и заштита 

 

Основни извори загађења ваздуха у Ужицу су индустрија, саобраћај, депоније. Морају се 

наћи начини како да се смање количине штетних материја из свих извора загађења, а под 

тим се подразумева ограничење или смањење емисије штетних материја.Да би се смањила 

емисија штетних токсичних материја у ваздух потребно је спровести следеће мере: 

1. Унапредити систем контроле квалитета ваздуха и квалитета и броја података. Један 

од начина је и увођење аутоматских мерних станица. 

2. Већу пажњу инспекцијски органи треба да посвете контроли емитера.( нигде нема 

података о прашкастим материјама, иако се ради о материјама за које је то мерење 

обавезно) 

3. Неопходно је успоставити мониторинг прашкастих материја (квалитет ваздуха у 

Ужицу несумљиво показује (и без података) да су емисије прашкастих материја 

велике) 

4. Предузети активности на успостављању мониторинга алергеног полена на 

територији града. 
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5. проблем аерозагађења може решити започета гасификација града (битно је да се 

поред великих котларница на гасовод прикључе и домаћинства) 

6. Развој даљинског система грејања (како би се што више објеката који нису у 

систему даљинског грејања прикључило на њега, а тиме би се смањиле емисије 

загађујућих материја) 

7. Такође да би се смањила емисија штетних материја потребно је да град донесе 

одлуку о стимулативним мерама који користе природни гас или течни нафтни гас 

као еколошко гориво у возилима. 

8. Решити саобраћајне проблеме у граду 

9. уградња уређаја за пречишћавање ваздуха за објекте и технологије које су извор 

загађења, као и извори непријатних мириса 

10. стална контрола квалитета ваздуха на територији Ужица и то на већем броју 

мерних места 

11. Неопходно је подизање више зелених површина на територији Ужица, поготово 

између урбане и индустријске зоне 

 

8. ЗАГАЂЕЊЕ ВОДА У ОПШТИНИ УЖИЦЕ 

 

Хидросфера је водени омотач Земље. То је највеће станиште биљних и животињских 

врста. Вода заузима скоро ¾ површине Земље. Она је универзални растварач која 

доминира у грађи сваког живог бића. Највећи проценат припада светском мору 97 %, 3 % 

чини слатка вода, од тога 0,5-1 % су површинске и подземне воде, а 2 % у леду. 

Реке Србије припадају сливовима Црног мора, Јадранског и Егејског мора. Сливу Црног 

мора припада река Ђетиња која извире на Тари, протиче кроз Ужице и улива се у Западну 

Мораву. Ту су и бројни потоци, притоке, подземне воде. А на реци Ђетињи је подигнута 

једна од првих хидроелектрана и подигнуте су и брана и акумулација Врутци. 

Све копнене воде као и читаво светско море загађују се: 

1. Физички- повећање температуре, избацивањем чврстог отпада и нафте у светско 

море 

2. Хемијски- органским и неорганским материјама, тешким металима, пестицидима 

3. Биолошки- загађење размножавањем патогених микроорганизама, гљивама, 

глистама, бактеријама, вируса итд. 

4. Радиоактивно- нуклеарни отпад, нуклеарне пробе 
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8.1. Приказ стања површинских и подземних вода 

 

Загађење Ђетиње, њених притока и подземних вода је директна последица: испуштање 

непречишћених комуналних, индустријских и пољопривредних отпадних вода од стране 

концентрисаних и расутих загађивача, затим испуштање индустријских отпадних вода 

које садрже екстремно високе концентрације амонијака, нитрита, нитрата и других 

органских материја, у водотокове, што доводи до непосредне угрожености концентрације 

кисеоника у води и помора водених организама. Ту су највећи загађивачи вода насеља 

Ужице и Севојно са индустријом. 

,, Класификацијом вода утврђује се подела вода на класе према показатељима елемената 

режима вода у погледу квалитета вода и према намени тих вода. 

Категоризацијом вода, воде се разврставају на водотоке, језера, акумулације, подземне 

воде и воде обалног мора, односно њихови делови, према квалитету воде који треба да се 

одржи или постигне.''
36

 

 

Табела 9. Kатегоризација речних вода које протичу кроз територију града Ужица 

Река Део тока реке Класа 

 Од изворишта до ушћа реке 

Сушице 

I 

Ђетиња Од ушћа Сушице до насеља 

Ужице 

II-a 

 Од насеља Ужице до ушћа у 

Западну Мораву 

IV 

Сушица Од насеља Чајетина до ушћа 

у Ђетињу 

II-a 

Велики Рзав Од изворишта до насеља 

Ариље 

I 

Бели Рзав (Дрински) Од изворишта до границе са 

Републиком Српском 

I 

Извор: Завод за јавно здравље Ужице 

 

                                                           
36

 Закпн п впдама "Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2005, Министарствп ппљппривреде и 
защтите живптне средине 
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Табела 10. Легенда класа квалитета воде 

Боја Класа Опис 

  

 

 

 

Веома добар и одличан еколошки статус- I класа 

Воде које се у природном стњу или 

после дезинфекције могу 

употребљавати или искоришћавати 

за снабдевање насеља водом за 

пиће, у прехрамбеној индустрији и 

за гајење племенитих врста риба 

(салмонида). 

  

 

 

 

 

 

Добар еколошки статус – II класа 

 

Воде које су подесне за купање, 

рекреацију и спортове на води, за 

гајење мање племенитих врста риба 

(ципринида), као и воде које се уз 

нормалне методе обраде 

(коагулација, филтрација и 

дезинфекција) могу употребљавати 

за снабдевање насеља водом за 

пиће и у прехрамбеној индустрији. 

  

 

Лош еколошки статус – III класа 

Воде које се могу употребљавати 

или искоришћавати за наводњавање 

и у индустрији, осим прехрамбене 

индустрије 

  

Веома лош еколошки статус - IV класа 

Воде које се могу употребљавати 

или искоришћавати само после 

посебне обраде. 

Извор: Завод за јавно здравље Ужице 

На основу података из табеле 9, може се закључити да река Ђетиња од изворишта до ушћа 

реке Сушице припада I класи односно има одличан еколошки статус, а део њеног тока 

који протиче кроз територију општине Ужице има добар еколошки статус, припада класи 

II. Али од насеља Ужице до ушћа у Западну Мораву Ђетиња има веома лош еколошки 

статус, припада IV класи. 

8.2. Загађење вода 

 

Највећа количина загађења је органског порекла који се јавља као главни узрочник 

нарушавања квалитета вода. Ђетиња у свом горњем току прима прва загађења која су 

органског порекла. У насељу Кремна и Биоска има више септичких јама што угрожава 

реку Ђетињу. 
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У насељима Крчагово и Севојно често долази до цурења отпадних вода јер је главни 

колектор у лошем стању.Отпадне воде које су прикупљене на подручју града изливају се 

гравитационо у Ђетињу или главни колектор. Али већи део тих отпадних вода прихвата 

главни колектор који се завршава спустом у правцу Севојна.  

Вршене су анализе узводно и низводно од Ђетиње које показују да је река доста 

оптерећена органском материјом , али због тога што је та вода пореклом из канализације. 

Због тога је и уочена и већа концентрација амонијака, масти и уља. ,, Амонијак је продукт 

распадања органских супстанци које садрже азот, под дејством микроорганизама.''
37

 

Непожељно је присуство масти и уља јер доводе до смањења садржаја кисеоника.  

За разлику од комуналних, индустријске воде више загађују и погоршавају квалитет воде. 

У индустријским насељима Севојно и Крчагово испуштају се велики садржаји тешких 

метала. У малим количинама су олово и хром, док је концентрација бакра и цинка много 

већа. Такође велико загађење изазива и каменолом Сурдук који се налази поред пута 

Ужице- Нова Варош, на излазу из клисуре Ђетиње.Највише долази до загађења мастима и 

машинским уљем током рада каменолома. 

8.3. Квалитет вода 

 

,,За водна тела из којих се просечно може захватити више од 100 m3 /дан, а која су планом 

управљања водама намењена за снабдевање водом за пиће и за санитарно-хигијенске 

потребе у будућности, обезбеђује се континуирано мерење количине воде и испитивање 

њеног квалитета. Мерење и испитивање из става 1. овог члана врши се према годишњем 

програму који доноси Министарство.''
38

 

Испитују се физички, хемијски, бактериолошки и сапробиолошки параметри на станици 

Горобиље како би се проверио квалитет воде Ђетиње и језера Врутци. 

Од Ужица до Севојна је карактеристично тачкасто испуштање санитарних отпадних вода, 

тако да река може да се опорави од испуштања отпадних вода. 

 

 

                                                           
37

 Завпд за јавну защтиту здравља у Ужицу, Канцеларија за защтиту живптне средине 
38

 Закпн п впдама, шлан 78, „Службени гласник Републике Србије“ , брпј 30/10), Министарствп 
ппљппривреде и защтите живптне средине  
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Табела 11. Квалитет воде Ђетиње измерено у станици Горобиље, за период од 2004.-

2008. године 

Параметар 

квалитета 

Минимум Максимум Просек Број узорака Просечна 

класа 

Суспендоване 

материје mg/l 

1 60 10,88 52 IIa 

Укупне 

растворене 

материје mg/l 

214 382 42 53 I 

pH 7,7 8,7 0,2 54 I 

Растворени 

кисеоник 

mg/l 

7,8 14,5 1,53 54 II 

BPK mg/l 2,7 4,2 3,6 42 IIa 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Према подацима из претходне табеле може се закључити да су физички, хемијски и 

сапробиолошки параметри задовољавајући- I и II класа, осим БПКа –бактериолошки 

параметри који су ван прописаних граница. 

,,БПК је потрошена количина кисеоника раствореног у води за процес оксидације и 

разлагања органских материја''.
39

 Када је увећана количина БПКа као што је сада, то 

указује на загађење органске природе. 

Према добијеним анализама воде реке Ђетиње, за период 2004-2008. године, као и на 

основу испитивања физичко - хемијских параметара воде од стране  Завода за јавно 

здравље Ужице, може се закључити да: 

 II категорији воде припада Ђетиња  пре улива Волујачког потока . Проширено и 

продубљено дно и знатан успор тока омогућавају масован развитак макрофитске 

обрасти дна, што изазива органском оптерећењу даљег тока реке; 

 После улива Волујачког потока, Ђетиња  погоршава свој статус, ту је на прелазу из 

II у III категорију вода. Муљ који је пореклом из каменорезачке радње и 

постројења за пречишћавање сирове воде „Церовића брдо― Волујачки поток слива 

у  Ђетињу, што доводи стварања дебелих наноса муља на дну реке Ђетиње и до 

замућивања воде . На дно реке због нанете велике количине муља стварају се 

                                                           
39

 Ђармати А. Шимпн, Веселинпвић С. Драган, Гржетић А. Иван, Маркпвић А. Драган (2008), Живптна 
средина и оена защтита, Коига II- Защтита живптне средине, Факултет за примеоену екплпгију Футура, 
Бепград 
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плавозелене превлаке модрозелене алге и зелене алге које омогућавају развој 

богате епифитске заједнице које изазивају  органско оптерећење у води. 

 Са површине реке Ђетиње на месту Плажа уочене су и сакупљене формације које 

се састоје од заједнице модрозелених и силикатних алги и суспендованих честица 

муља, а настају подизањем са дна, као последица пренамножавања алги. 

 На погоршање квалитета воде реке Ђетиње не указују физички и хемијски 

параметри. 

 На месту изнад Волујачког потока, указује се на присуство извесног органског 

оптерећења. 

 Нема података о стању квалитета подземних вода на територији града јер на 

територији града није установљена локација мерне станице на којима се прати 

квалитет подземних вода.  

8.4. Акумулационо језеро ,,Врутци'' 

 

Око 10 kм западно од Ужица и 5 kм јужно од аеродрома Поникве налази се језеро Врутци 

које се простире на обронцима Златибора . Дугачко је око 8 kм, што га сврстава међу већа 

српска језера. Налази се на 700 м.н.в.  

Слика бр.16: Акумулација Врутци 

 

Извор:www.serbianoutdoor.com 

Ова акумулација је настала 1987. године преграђивањем реке Ђетиње. Има вишеструку 

улогу. Снабдева  град Ужице водом, значајно доприноси заштити града од поплава, јер је 

у акумулацији резервисан простор који може прихватити поплавни талас без преливања 

преко бране. Поред тога што учествује у водоснабдевању Ужица и насеља низводно од 

овог града, акумулација има велики значај у погледу развоја купалишног, излетничког, 

рекреативног и спортско – манифестационог туризма. 



 

54 
 
 

 

,,Брана и акумулација „Врутци― су у складу са Законом о водама предати 2010. године 

ЈВП „Србијаводе― на управљање.''
40

 

,,У акумулацији „Врутци― квалитет воде се испитује од 1991. године, и то на следећим 

профилима: код бране, на три дубине у тачкама А - 1 (0,5 m), А - 2 (25 m), А-3 (50 m); на 

средини језера, на три дубине у тачкама Б - 1 (0,5 m), Б - 2 (8 m), Б - 3 (15 m) и на почетку 

језера, на три дубине у тачкама В - 1 (0,5 m), В - 2 (2,5 m) и В - 3 (5 m).''
41

 

Дошло је до знатног опадања концентрације раствореног кисеоника и до пораста БПК 

вредности у периоду од 2003 – 2007. год. у акумулацији „Врутци―. У акумулацији су при 

дну пронађене повишене концентрације гвожђа, мангана, никла и живе. Како би се могао 

утврдити ефекат акумулације на квалитет воде Ђетиње недостаје редовно испитивање 

квалитета воде низводно од бране. 

 

8.5. Предлог заштитних мера 

 

Насеља Ужице и Севојно са припадајућом индустријом су највећи загађивачи реке 

Ђетиње. Од Ужица до Пожеге ток је изложен великом загађењу и квалитет воде је ту на 

прелазу из III у  IV класу. Такође је уочено погоршање квалитета воде језера Врутци. Да 

би се воде на подручју општине Ужице заштитиле и унапредиле потребно је предузети 

низ мера: 

1. Неопходно је одређивање санитарних зона заштите ради заштите изворишта 

водоснабдевања 

2. Треба успоставити мониторинг квалитета подземних вода 

3. Потребна је санација водних објеката: реконструкција, хидроизолација, муљни 

испусти 

4. Потребно је видно обележити јавне чесме на којима је неисправна вода за пиће 

5. Неопходна је изградња постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода 

у градским насељима и индустријској зони 

6. Неопходно је увођење системске контроле квалитета вода 

7. Потребна је израда и стално ажурирање катастра загађивача 

Иако за већину ових мера требају велика инвестициона улагања, она се морају наћи у 

најкраћем могућем року. Становништво Ужичке општине мора што пре схватити значај 

                                                           
40

 Закпн п впдама, Службени Гласник Републике Србије, бр. 30/10 
41

 Републишки хидрпметепрплпщки завпд 
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воде и значај заштите водених токова у њиховој непосредној близини. Потребно је да се 

градска управа Ужица више ангажује за заштиту угрожених водотокова иако се јако труди 

да еколошки едукује своје становништво.  

,,Заштита вода  јесте скуп мера и активности којима се квалитет површинских и 

подземних вода штити и унапређује, укључујући и од утицаја прекограничног загађења, 

ради: 

1) очувања живота и здравља људи; 

2) смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода; 

3) обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене; 

4) заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне 

средине у складу са прописом којим се уређује заштита животне средине и циљеви 

животне средине.''
42

 

9. ПРОБЛЕМ БУКЕ У ОПШТИНИ УЖИЦЕ 

9.1. Појам буке, њени извори и последице 

 

У градским срединама индустрија и саобраћај у великој мери проузрокују буку која по 

степену загађења животне средине заузима треће место. Сваки нежељени и непријатни 

звук представља буку. Иако има исте физичке карактеристике као и звук, бука се 

разликује од звука јер изазива и различите психофизичке дејства,бука смета, узнемирава, 

угрожава човека, тј.  има штетна дејства на целокупно здравље човека.  

Мерна јединица интензитета буке је децибел (dB) и креће се у вредности од 1-130 dB. 

Најмању јачину звука коју човек може да региструје је вредност буке од 1 dB, док 

вредност од 130 dB представља највећу јачину звука коју човек може да региструје, тј. до 

прага бола. 

„Величина нивоа јачине звука назива се фон. Децибел и фон се изједначавају када јачина 

неког звука износи 1000 Hz, у свим осталим случајевима су различити. 

  

                                                           
42

 Закпн п впдама, шлан 92, „Службени гласник Републике Србије“ , брпј 30/10), Министарствп 
ппљппривреде и защтите живптне средине 
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По интензитету бука може да буде: 

1. I степена, од 30 до 65 фона,  

2. II степена, од 65 до 90 фона, 

 3. III степена, од 90 до 110 фона, и   

4. IV степена, од 110 до 130 фона.―
43

 

,,Забрањено је емитовање буке у животној средини изнад прописаних граничних 

вредности. Граничне вредности исказују се индикаторима буке у складу са овим законом. 

Влада прописује индикаторе буке, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини и на здравље људи, као и 

врсте и начин прикупљања података потребних за њихово оцењивање.''
44

 

Постоји комунална бука коју можемо дефинисати као буку коју стварају сви извори буке 

који се налазе у човековом окружењу, осим буке која настаје на самом радном месту у 

индустријским погонима. Тако да изворе комуналне буке можемо поделити на:   

 Изворе буке на отвореном простору : спортске активности, концерти, забавни 

паркови, аларми, сви видови саобраћаја, грађевинске машине за извођење јавних 

радова, индустрија, машине и возила за комунално одржавање, , итд. 

 Извори буке на затвореном простору : музички уређаји, кућни апарати за забаву, 

кућни апарати, вентилационе цеви и клима уређаји,итд. 

 Саобраћај представља најзначајнији извор загађења животне средине буком . Превозна 

средства стварају велику буку у окружењу, а поред тога је карактеристична и бука у 

самим превозним средствима.. Тамо где кретање саобраћаја укључује промене брзине и 

снаге (успони и низбрдице ,зоне семафора, раскрснице) за последицу има променљивост 

буке. Док на пример када је у питању железнички саобраћај, када воз скреће изазива 

шкрипу и бука се повећава, а када воз прелази преко мостова и надвожњака бука се може 

повећати и до 20 dB.  Бука неповољно утиче на здравље људи. До оштећења слуха не 

може доћи због комуналне буке, јер ниво комуналне буке није толико велики, али изазива 

низ неповољних ефеката. Највише су на буку осетљива деца млађа од 16 година и особе 
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 1 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и унапређеоа 
живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, Кпспвска Митрпвица и 
Бепград. 
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 Закпн п защтити пд буке у живптнпј средини, шлан 15, Закпн је пбјављен у "Службенпм гласнику РС", ", бр. 
36/2009 и 88/2010 
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старије од 65 година. Можемо рећи и да бука спада у стресогене факторе који утичу на 

поремећаје психосоматског здравља због тога што бука веома утиче и на нервни систем,  

утиче на срце, крвне судове, крвни притисак, дигестивни тракт и многе друге органе и 

ткива у којима изазива промене и функционалне сметње. Негативни утицаји буке могу 

изазвати и хронична обољења узрокована стресом ( несаница, повишен крвни притисак, 

поремећај апетита, напетост и депресија). Утврђено  је да је један од значајнијих фактора 

неуротизације личности бука, а данас су неурозе међу водећим обољењима, посебно у 

градским срединама. 

9.2. Резултати мерења и мере предлога за смањење буке 

 

,,Контрола нивоа буке у градској средини захтева стално праћење стања нивоа буке. 

Положај извора буке је условљен распоредом и локацијом објеката у граду и правцем 

пружања саобраћајница и градских улица.На мерним местима се организује мерење за 

карактеристичне временске интервале дневног, вечерњег и ноћног периода мерења.''
45

  

Параметри који се прате приликом систематског мерења нивоа буке су : 

 Еквивалентни ниво буке 

 Максимуми и минимуми 

 Процентуални нивои 

Реално акустично оптерећење буком одређује се систематским праћењем нивоа буке у 

смислу стварања услова да се: 

 Проблем буке сагледа и при реконструкцији постојећих насеља 

 Да се гарантује квалитет звучне заштите приликом изградње стамбених, 

инвестиционих и индустријских објеката. 

 Да се одреди фактор ризика еко индикатора који утиче на услове становања. 

,,Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање, 

штетних ефеката буке у животној средини дефинисане су граничне вредности индикатора 

буке по зонама.''
46

 

Лабораторија за испитивање ,,Анахем'' д.о.о. Београд је извршила мерење на 9 мерних 

места у оквиру 45 мерних интервала, по 2 ноћна и 3 дневна за свако мерно место. 

                                                           
45

 Завпд за јавнп здравље Ужице 
46

 Закпн п защтити пд буке, Службени гласник РС, бр 75/2010 
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Табела 12.  Ниво буке на територији општине Ужице (извештај за 2013.годину) 

 

 

Р.бр. 

 

 

Мерно место 

 

 

Зона 

 

Меродавни ниво 

буке у 

dB(дан/вече/ноћ) 

Највећа 

дозвољена 

вредност 

буке (дан/ 

вече/ноћ) 

 

 

Оцена 

(дан/вече/ноћ) 

 

 

1. 

Ул.Страхињића 

бана- 

код улаза у вртић 

''Бамби'' 

 

 

III 

63 55 Прелази 

61 55 Прелази 

53 45 Прелази 

 

 

2. 

Ул.Косовска-

преко 

пута продавнице 

''Квиско'' 

 

 

IV 

58 60 Не прелази 

54 60 Не прелази 

41 50 Не прелази 

 

 

3. 

 

 

Ул. Сланушка 

 

 

IV 

59 60 Не прелази 

62 60 Прелази 

53 50 Прелази 

 

 

4. 

 

Трг Светог Саве 

 

 

I 

58 50 Прелази 

55 50 Прелази 

40 40 Не прелази 

 

 

5. 

Улица Дечанска 

– у 

близини 

Обилићеве 

улице 

 

 

III 

59 55 Прелази 

56 55 Прелази 

49 45 Прелази 

 

 

6. 

Улица Вуколе 

Дабића – 

у близини 

Обилићеве 

улице 

 

 

III 

55 55 Не прелази 

52 55 Не прелази 

47 45 Прелази 

 

 

7. 

Градска плажа – 

преко 

реке Ђетиње, код 

првог 

мостића 

 

 

IV 

54 60 Не прелази 

52 60 Не прелази 

21 50 Прелази 

 

 

8. 

Улица 

Омладинска – 

испред зграде 

Железница 

Србије 

 

 

V 

59 65 Не прелази 

62 65 Не прелази 

53 55 Не прелази 

 

 

9. 

 

Севојно – на 

паркингу 

испод базена 

 

 

IV 

47 60 Не прелази 

44 60 Не прелази 

34 50 Не прелази 

Извор: Завод за јавно здравље Ужице 
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Од 45 интервала у 27 је прекорачен дозвољени ниво буке. У претходној табели приказане 

су:  

 локације на којима је извршено мерење, 

 акустичке зоне  

 интервали и резултати мерења, 

 граничне вредности за дан и ноћ 

Једини узрок прекорачења највећих дозвољених вредности на свим мерним местима је 

саобраћај. Он је интензиван и ноћу у појединим зонама мерних места.. Мерна места број 1 

и 5 припадају зони III, а према стварном стању буке требало би да буду у зони V- зона 

поред градских саобраћајница. 

,,Мерења нису вршена током читавог појединог референтног времена, већ највише у два 

интервала по 15 минута. Ти интервали су репрезентативни за доба дана или ноћи које је 

приказано, али јасно је да није исти ниво буке ноћу нпр. Од 22 до 23 сати и од 05 до 06, 

као што је у периоду иза поноћи, нпр. Од 01-03 сати. Један број мерења је вршен баш у 

доба када је ниво буке виши него у остатку тог референтног интервала.''
47

 

,,На основу мерења из претходних година урађена је Одлука о акустичком зонирању и 

мерама заштите од буке на територији града Ужица. Одлука је усвојена 

21.12.2015.године.''
48

  

Мере заштите од буке које се могу спровести у Ужицу могу се поделити у две групе: 

 Краткорочне 

 Дугорочне 

Краткорочне мере заштите подразумевају: 

 Боља регулација саобраћаја (потребно је обезбедити такву регулацију саобраћаја на 

раскрсницама која не успорава кретање возила и не доводи до застоја у саобраћају) 

 Ограничење брзине кретање возила, поготово у стамбеним зонама 

 Побољшање површине коловоза 

 Санкционисање учесника у саобраћају 

                                                           
47

 Завпд за јавну защтиту здравља у Ужицу, Канцеларија за защтиту живптне средине 
48

 Завпд за јавну защтиту здравља у Ужицу, Канцеларија за защтиту живптне средине 
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 Забрана саобраћаја за поједине категорије у ужем центру града 

Дугорочне мере заштите подразумевају: 

 Изградња вертикалних заштитних зидова и хортикултуралним уређењем заштитити 

појас дуж путне саобраћајнице 

 Правилно планирање намене простора 

 Укључивање мера заштите од буке у фази пројектовања грађевинских објеката 

10. ПРОБЛЕМИ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И ДЕПОНИЈЕ У ОПШТИНИ  

УЖИЦЕ 

 

,,Под отпадом, односно отпадним материјалом подразумевају се материјали који настају у 

обављању производне, усложне или друге делатности, предмети искључени из употребе, 

као и отпадне материје које настају у потрошњи, а могу се непосредно или уз одговарајућу 

дораду и прераду употребљавати као сировине у производњи или као полупроизводи.''
49

 

Управљање отпадом подразумева низ принципа:  

 Превенције 

 Неутрализација опасног отпада 

 Одвојено сакупљање отпадних материјала 

 Одржавање постојећих депонија 

,, Секундарне сировине јесу отпаци који се могу користити непосредно или дорадом, 

односно прерадом (рециклажом).''
50

 ,, Отпаци који се непосредно, односно рециклажом, не 

могу користити као секундарне сировине, као и отпаци настали по издвајању секундарних 

сировина, односно као отпад приликом дораде или прераде отпадака у секундарне 

сировине јесу смеће.''
51

 

Циљ одрживог управљања отпадом подразумева смањење количине произведеног отпада, 

уз истовремено смањење оптерећења депонијског простора, као и повећање количине 

отпада које се може поново искористити.  

                                                           
49

 Закпн п ппступаоу са птпадним материјама, Агенција за защтиту живптне средине, Министарствп 
ппљппривреде и защтите живптне средине 
50

 Закпн п ппступаоу са птпадним материјама, Агенција за защтиту живптне средине, Министарствп 
ппљппривреде и защтите живптне средине 
51

 Закпн п ппступаоу са птпадним материјама, Агенција за защтиту живптне средине, Министарствп 
ппљппривреде и защтите живптне средине 
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,,У зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље 

људи и животну средину, може бити:  

1) инертни; 

2) неопасан; 

3) опасан.''
52

 

,,Постоје следеће врсте отпада : 

 Комунални отпад 

 Комерцијални отпад 

 Индустријски отпад''
53

 

Комунални отпад је кућни отпад тј. отпад из домаћинства, као и други отпади који су по 

свом саставу слични кућном отпаду. ,,Комунални отпад се од октобра месеца 2011. године 

одлаже на Регионалну санитарну депонију „Дубоко―.''
54

 

Комерцијални отпад је отпад из установа, предузећа која се баве канцеларијским послом, 

трговином, услугама итд. 

Индустријски отпад настаје као последица процеса који се одвијају у индустријским 

комплексима на територији општине Ужице. 

Поред ове три врсте отпада постоји још врста отпада који се јављају на територији Ужица: 

1. Отпад животињског порекла 

2. Пољопривредни отпад 

3. Амбалажни отпад 

4. Грађевински отпад 

5. Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода 

6. Отпадне цеви које садрже живу 

7. Отпад од електричне и електронске опреме 

8. Отпадне гуме 

9. Отпадна уља 

10. Медицински и фармацеутски отпад 

                                                           
52

 Закпн п управљаоу птпадпм, Службени Гласник Републике Србије, бр. 36/2009 i 88/2010 
53

Закпн п управљаоу птпадпм, Службени Гласник Републике Србије, бр. 36/2009 i 88/2010 
54

 Завпд за јавнп здравље Ужице 
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Отпад животињског порекла настаје у кланицама и постројењима за узгој и држање 

животиња и прераду меса и рибе. Пољопривредни отпад настаје од остатака из 

пољопривреде, шумарства и прехрамбене индустрије. Грађевински отпад настаје 

приликом изградње, реконструкције или рушења објеката, као и отпад који је настао од 

ископа и који се не може користити без додатне обраде. Овај отпад је у већини случајева 

одлаган на депонију „Сарића Осоје―, као прекривни материјал који је служио за насипање 

депресија дуж јавних путева, а често је одлаган на дивља сметлишта. Што се тиче 

медицинског отпада, спроводи се програм одвајања медицинског од осталог отпада у свим 

одељењима болнице и Дома Здравља у Ужицу. Једино представља проблем медицински 

отпад настао при кућној нези јер се количине тог отпада тешко утврђују. 

Табела 13. Количина секундарних сировина које се могу издвојити из комуналног отпада 

Врста отпада Количина отпада t/год. % 

Папир 860 5,3 

Фолије 211 1,3 

Тетрапак 535 3,3 

Картон 1525 9,4 

Стакло 714 4,4 

Метали ферозни 340 2,1 

Метали обојени 113 0,7 

ПЕТ 373 2,3 

УКУПНО 4671  

Извор: Завод за јавно здравље Ужице 

Табела 14. Количине отпада у општини Ужице за 2013.годину 

 

Врста отпада 

 

t/ год. 

Отпад из кога се могу 

примарном селекцијом 

издвојити секундарне 

сировине (t/ год.) 

Комунални отпад 

(организовано сакупљање) 

14524 14524 

Комунални отпад из сеоског 

незонираног подручја 

500 500 

Инертни отпад из привреде, 

комуналних и грађевинских 

предузећа 

 

5940 

- 

Медицински отпад 1417 1200 

Кабасти и зелени отпад 1500 - 

 23881 16224 

Извор: Завод за јавно здравље Ужице 
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Током прикупљања отпада и чишћења града у 2013.години било је ангажовано 48 лица из 

категорије социјално угроженог становништва. То су: сеоска омладина која је чистила 

села и припадници ромске заједнице . Такође су учествовали у чишћењу и санацији 

дивљих депонија, поготово у сливном подручју акумулације ,,Врутци''. 

Према извештају из 2015.године расутог отпада има дуж потока које су притоке реке 

Ђетиње и Лужнице наталожиле.  

10.1. Диспозиција чврстих отпадних материја 

 

На основу извештаја ЈКП „Биоктош‖ ,у Ужицу се за један дан сакупи, транспортује и 

одложи на депонију око 80 t отпада, и то: 

• ,,око 65 t из домаћинстава, 

• око 15 t пореклом из: 

 трговине, угоститељства, занатске и личне услуге, 

 здравствених, школских и предшколских установа, 

 друштвених и приватних предузећа разних профила делатности, 

 индустријских објеката, 

 са јавних површина (ризла, земља) и јавних зелених површина.''
55

 

Служба за одржавање јавних зелених површина ЈКП „Биоктош‖ уклања кабасти отпад 

(одбачена кућна техника, намештај, текстил и сл.), отпад који грађани углавном остављају 

поред постојећих контејнера. 

Такође, редовно сакупља зелени отпад (траву, грање, лишће, остатке поломљених или 

уклоњених стабала), поготово у периоду појачане вегетације. Зелени отпад се углавном 

одлаже на депонију „Сарића Осоје―  а одбачена кућна техника се одлаже на посебно место 

у оквиру новоотворене санитарне депоније „Дубоко―. 

ЈКП „Биоктош― је у  организовано сакупљао и трајно депоновао углавном помешани 

комунални отпад са урбаног подручја града и зонираног подручја сеоских месних 

заједница.  
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 Јавнп кпмуналнп предузеће,пктпбар 2016 
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Примарна селекција отпада: 

 ,,Од 01.11.2011. године започета је примарна селекција отпада, која је у првој фази 

обухватила око 5000 домаћинстава и око 1100 објеката мале привреде и услужних 

делатности, јавних и школских установа у централној зони града. Набављено је и 

постављено 165 стандардних топлоцинкованих контејнера запремине 1,1 m3, који су 

обележени зеленом бојом – контејнери за „суви отпад―. Набављено је и 8000 ком. кеса 

светложуте боје, а домаћинства добијају по четири кесе месечно за издвајање „суве― 

фракције отпада.''
56

 Такође је у току постављање стандардних контејнера са плавим 

поклопцима за прикупљање стаклене амбалаже, који су постављени у центру града, у 

близини ресторана и кафића. 

Медијска кампања прати почетак развоја примарне селекције отпада, која подразумева: 

 емитовање радио џингл-а и ТВ спот-а,  

 подела флајера (упутства) о начину раздвајања отпада. 

Депонија  „Сарића Осоје‖ 

,,Депонија јесте место за одлагање отпада на површини или испод површине земље где се 

отпад одлаже укључујући: интерна места за одлагање (депонија где произвођач одлаже 

сопствени отпад на месту настанка), стална места (више од једне године) која се користе 

за привремено складиштење отпада, осим трансфер станица и складиштења отпада пре 

третмана или поновног искоришћења (период краћи од три године) или складиштења 

отпада пре одлагања (период краћи од једне године).''
57

 

Дуги низ година отпад са подручја града Ужица одлагао се  на депонију „Сарића Осоје‖ 

(од октобра 2011. год. ЈКП„Биоктош― комунални отпад транспортује углавном на 

депонију „Дубоко―). 

Депонија се налази на удаљености од 3 km северо - источно од града, , поред регионалног 

пута Ужице - Косјерић. Процедне воде депоније које заједно са подземним изворима и 

површинским водама  формирају заједнички водоток, а тај водоток се слива низводно од 

депоније у Царински поток, притоку Глуваћког потока, који се улива у реку Ђетињу. Тако 

долази до загађења реке Ђетиње отпадом. На депонију је до сада одложено око 1 милион 

m³ помешаног отпада. Отпад није правилно одлаган, јер је пд механизације коришћен само 

булдожер и на депонији не постоји вага за мерење отпада. 

                                                           
56

 Јавнп кпмуналнп предузеће,пктпбар 2016 
57

 Закпн п управљаоу птпадпм, Службени Гласник Републике Србије, бр. 36/2009 i 88/2010 
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Депонија ,,Сарића Осоје'' је затворена и престало је одлагање отпада на тој депонији, јер је 

отворена нова регионална санитарна депонија ,,Дубоко''. 

              Слика бр.16. Депонија ,,Дубоко''      Слика бр.17. Депонија ..Дубоко'' из ваздуха 

 

Извор слика: www.duboko.rs 

 

Дивља сметлишта на територији града 

На просторима где не постоје адекватни услови да грађани одлажу отпад који свакодневно 

стварају настају дивље депоније . Отпад је производ дневних човекових активности, а 

количина отпада зависи од стандарда становништва. Као што се отпад производи на 

градском подручју, тако и на сеоском подручју, тако да би корисници требало да имају 

иста права када је у питању доступност комуналне опреме и коначно безбедно 

збрињавање отпада. А пошто комунална опрема није доступна свима, поготово не сеоском 

подручју, и када не функционише организовано сакупљање отпада настаје проблем 

стварања дивљих депонија. 

,,Број дивљих депонија различите величине (од 0,5 до 100 m³ отпада), сваке године се 

смањује захваљујући акцијама њиховог уклањања, а које организују градске службе за 

заштиту животне средине. Током 2011. године очишћено је 19 већих дивљих депонија, са 

којих је уклоњено око 1600 m³ отпада.''
58

 

 

 

 

                                                           
58

 Јавнп кпмуналнп предузеће,пктпбар 2016 
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10.2. Диспозиција течних отпадних материја 

 

Отпадне воде представљају разлику између укупно коришћених количина воде и 

неповратних губитака воде, који су настали услед производње и за потребе становништва, 

тако да су отпадне воде последица нерационалног управљања водним ресурсима. 

Није на задовољавајућем нивоу управљање отпадним водама. Канализационе системе 

имају само:Ужице, Севојно, Дрвенград, на Мећавнику и незнатно на Мокрој гори и 

Кремна. 

Без претходног пречишћавања, воде се испуштају у најближе потоке и реку Ђетињу.Не 

постоји централно постројење за пречишћавање воде. Постоје само 4 мања постројења за 

пречишћавање отпадних вода, а то су: 2 на Мокрој Гори, један на Тари,, Хотел Оморика'', 

и један у Злакуси. 

,,Канализациони систем је изграђен 1968. године, дуж леве обале реке Ђетиње, у близини 

три потока (Коштички, Уремовачки и Глуваћки), који теку низ стрме падине (до 30 %) у 

централном делу града и уливају се у Ђетињу.''
59

 Канализациона мрежа покрива 90% града 

Ужица и дужине је око 85 км. 

У сеоским насељима на територији општине Ужице многи становници нису прикључени 

на канализациону мрежу, него користе септичке јаме, пример је насеље Турица. 

Додатно погоршава и испуштање отпадних вода из објеката грађевинске и 

металопрерађивачке индустрије. Индустријска постројења су у насељима Севојно и 

Крчагово. Већина тих објеката не спроводи редовне анализе отпадних вода, осим 

,,Ваљаонице бакра''. 

,,Изградњу канализационе мреже (и водоводне) на подручју града финансира ЈП 

„Дирекција за изградњу―, која води и надзор и прибавља грађевинске и остале дозволе, 

потребне за реализацију поменутих пројеката, као и технички пријем и добијање 

употребне дозволе. После тога мрежа се предаје на коришћење и одржавање ЈКП 

„Водовод―.''
60

 

,,Уређај за пречишћавање отпадних вода у насељу Злакуса није још оспособљен за рад 

након хаварије која је била због великих мразева у 2012. години. Уређаје за пречишћавања 

                                                           
59

 Опщтинска управа у Ужицу, Канцеларија за урбанизам и прпстпрнп планираое, Прпстпрни план Опщтине 
Ужице, 2011 
60

   Опщтинска управа у Ужицу, Канцеларија за урбанизам и прпстпрнп планираое, Прпстпрни план Опщтине 
Ужице, 2011 
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отпадних вода имају предузећа ,,Импол Севал''-Ваљаоница алуминијума, ,,Ваљаоница 

бакра'' и ,,Први Партизан-''Наменска производња. Сливно подручје Сушице је веома 

угрожено отпадним водама из правца Чајетине, Мачката и Белих Земаља, што је 

интензивирано задњих година када су ова насеља добила воду из градског водовода 

Ужица, као и због десетине изграђених објеката за прераду меса. На овом проблему се 

мора убудуће више радити јер је Сушица са Сушичким врелом постало алтернативно 

извориште за Ужице и Чајетину.''
61

 

,,Реализација пројекта изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода 

на локацији „Горјани― је тренутно обустављена.''
62

 

 

10.3. Предлог мера и заштита 

 

,,Произвођач производа користи технологије и развија производњу на начин који 

обезбеђује рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, подстиче 

поновно коришћење и рециклажу производа и амбалаже на крају животног циклуса и 

промовише еколошки одрживо управљање природним ресурсима.''
63

  

Да би се заштитила животна средина потребно је смањење отпада у свим изворима.Ужице 

преко ЈКП ,, Биоктош'' и надлежних служби обавља послове у области управљања 

отпадом. Али је потребно да се што пре и околна сеоска насеља прикључе на јавне 

системе одлагања отпада, како не би постојала више дивља сметлишта, а такође и да се 

што пре прикључе на канализациону мрежу да би се смањило загађење река отпадним 

водама. У ствари, главни циљ је да се не појављује отпад а тако би  нестала потреба за 

његовим збрињавањем, а да би се то десило прво је потребно да се повећа еколошка свест 

код становништва. 

 

 

 

                                                           
61

 Завпд за јавнп здравље Ужице, извещтај за 2013.гпдину 
62

 Завпд за јавнп здравље Ужице, извещтај за 2015.гпдину 
63

 Закпн п управљаоу птпадпм, Службени Гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и  88/2010 
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11. РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ 

 

Природу, која је неисцрпан извор богатства, човек је својим радом и утицајем нарушио. 

Стварењем низа проблема исцрпљујући природне ресурсе, нарушио је природну 

равнотежу и угрозио квалитет живота за који се борио. Да би се преовладало 

потрошачким односом човека према природним ресурсима потребно је формирање 

еколошке културе. Биоцентрични приступ мора заменити садашњи антропоцентрични 

приступ природи ако желимо сачувати природу и за наредне генерације. Али формирање 

еколошке културе није лако, јер је годинама владао антропоцентрични приступ природи. 

Амбијент у којем живимо може да побољша или смањи квалитет нашег живота. На 

пример, живимо у граду где је пуно саобраћаја, гужве, и због тога смо напети и под тзв. 

урбаним стресом, а када шетамо парком пуном дрвореда и цвећа ми смо релаксирани. 

Тако да можемо рећи да физичка средина у којој се налазимо утиче на нас, људска бића, 

на наше  здравље.  

Али како физичка средина утиче на човека, тако је и утицај човека на физичку средину 

велики.Сваки пут када бацимо смеће ван канте, или када упалимо ауто ми загађујемо 

животну средину.И главно питање које се поставља је : шта је то што утиче на човека како 

ће се односити према свом или ширем станишту. Многи истраживачи су се бавили 

питањима еколошког понашања људи али и чиниоцима који утичу на формирање и 

развијање еколошке свести код људи. 

У односу на европске земље и САД где је велико интересовање за ову тему, код нас је због 

ратова, дугогодишњих криза и лоше економске ситуације углавном ова тема остајала по 

страни. 

У последње време је ова тема све присутнија у јавности што нам показују бројни 

извештаји о заштити животне средине који се приказују и у бројним ТВ емисијама и 

штампаним медијима.  Такви су на пример: емисија Проветравање - радио Луна, Ужички 

еколог- вести, Еко око, где се објављују бројни подаци о животној средини. Такође је све 

већи број гостовања стручних људи из области заштите животне средине на бројним ТВ 

програмима: Фокус, Инфо ТВ 5, Дневник ТВ Алфа... 

Још у најранијој младости формира се еколошка личност и због тога је неопходно увести 

еколошко образовање на свим образовним нивоима. То би подстакло младе да 

размишљају о животној средини и такође би допринело формирању одређених вредности 

и понашања код младих. Велики значај еколошке едукације има и породица која је 

основни стуб друштва. 
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12. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

УЖИЦЕ 

 

Постоји неколико заштићених природних добара на територији општине Ужице, као и 

оних природних добара који су у поступку заштите. Делови територије општине 

припадају заштићеним природним добрима других локалних самоуправа. 

Првој категорији заштите од изузетног значаја на територији општине Ужице припада 

Парк природе ,, Шарган- Мокра Гора''. Има површину 10.813,73 ha. Обухвата планину 

Шарган, јужне делове планине Таре, долину Белог Рзава, долину потока Братешина и 

мокрогорске котлине. Овим Парком природе управља Мокра Гора д.о.о. У овом Парку 

природе  су заступљене ретке и енедемичне врсте биљака и мешовите шуме црног и белог 

бора. Туристичку атракцију представља ,,Шарганска осмица'', као и бројни примери 

традиционалног начина живота. 

            Слика бр.18.  Мокра Гора                                Слика бр.19. Дрвенград на Мећавнику 

 

Извор: www.parkprirodemokragora.org 
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Другој категорији заштите припада предео изузетних одлика ,, Клисура Ђетиње''. Она 

је у поступку заштите. Има површину 856,24,65 ha од тога је 22,80,50 ha на територији 

општине Чајетина. Ова клисура је западно од Ужица, усечена је у кречњачке стене а у 

кањонском делу Ђетиње има доста слапова, брзака и вирова. 

Слика бр.20. Клисура Ђетиње 

 

Извор: www.prviradio.rs 

 

Трећој категорији заштите припадају : Споменик природе ,, Потпећка пећина'', Споменик 

природе ,, Стабло храста китњака Дебела граница'' и Споменик природе ,, Мечје леске на 

тргу Светог Саве''.                                                                   Слика бр.21. Потпећка пећина 

Споменик природе ,, Потпећка пећина'' 

налази се око 14 км од Ужица у селу 

Потпећ. У пећини постоје 2 извора, која 

заједно чине реку Петницу дугу 2 км. Има 

највећи пећински улаз у Србији висине 50 

м. Посетиоцима је доступно 550 м пећине. 

Овим Спомеником природе управља 

Туристичка организација Ужица. 

 

Извор: www.turizamuzica.org.rs 

Споменик природе ,, Стабло храста китњака Дебела граница''(III категорија заштите) 

налази се у селу Рибашевина и има површину 113 м². Око 400 година је старо. Својом 
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димензијом и крошњом истиче се у области. Овим Спомеником управља предузеће 

ЈП,,Србијашуме'' Београд. 

Споменик природе „Мечје леске на тргу Светог Саве“ (III категорија заштите) налази 

се у ужем центру града. Обухвата површину 365 м². Ова ретка врста стабла мечје леске 

опстаје у урбаној средини.  

Строги природни резерват ,,Зеленика II'' на Јеловој Гори обухвата површину 120 м². То 

је налазиште реликтне врсте зеленике или божиковине. Резерватом управља предузеће 

ЈП,,Србијашуме'' Београд. 

Меморијални природни споменик ,,Кадињача'' налази се на највишем гребену 808 

м.н.в. код пута Ужице- Бајина Башта. Овим простором спомен обележја управља Народни 

музеј Ужице. Али је 2008. године ревизијом од стране Завода за јавно здравље Србије 

утврђено да не постоји основа за даљу заштиту јер нема својства природног добра. 
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13. ЗАКЉУЧАК 

 

У другој половини прошлог века, у развоју људског друштва, дошло је до смањења 

расположивих природних ресурса и деградације животне средине. У претходне две 

деценије промењен је приступ који је био заснован на контроли загађења животне 

средине,и сада је заступљен приступ који се заснива на превенцији стварања загађења. 

Капацитет животне средине је ограничен,ако би била већа количина загађајућих материја, 

наступила би неповратна штета у животној средини. Тако да морају, поготово од стране 

индустријских предузећа, да се уведу значајне промене у циљу остварења потреба 

будућих генерација. 

На основу приказаних података у раду може се доћи до закључка  да је стање животне 

средине на територији општине Ужице на задовољавајућем нивоу.  

Највећи загађивачи у Ужицу су саобраћај и индустријска постројења у Крчагову и 

Севојну. Саобраћај и индустрија доводе до веће емисије загађујућих полутаната у ваздух, 

а велики је и утицај градских топлана као и ложишта у домаћинствима. Количине сумпор 

диоксида и азот диоксида не прелази максималне вредности, док концетрација чађи у 

ваздуху прелази, поготово у зимским месецима када због грејања прелази прописане 

вредности. Ако се поштују мере за смањење негативних супстанци у ваздуху, смањиће се 

велике количине чађи које имају негативан утицај. На основу приложених резултата у 

раду за период од 2006.до 2015. године може се извући закључак да је стање ваздуха, у 

испитаном периоду, веома добро.    

Општина Ужице има веома изражен водни потенцијал: реке, подземне воде, потоци, 

акумулација ,,Врутци''. Овде је главни ток Ђетиња која извире на Тари и протиче кроз 

Ужице и улива се у Западну Мораву.На Ђетињи је једна од првих хидроелектрана у свету. 

Ужице има један од најразвијенијих водовода. Углавном су све подземне воде, потоци и 

реке I и II класе, осим дела Ђетиње од насеља Ужице до ушћа у Западну Мораву која је  

IV класе. У том делу реке излива се велика количина отпадних материја из индустријских 

објеката који немају редовне анализе отпадних вода, осим ,,Ваљаонице бакра''. Без 

претходног пречишћавања, воде се испуштају у најближе потоке и реку Ђетињу.Не 

постоји централно постројење за пречишћавање воде и управљање отпадним водама није 

на задовољавајућем нивоу.Пројекат за изградњу централног постројења за пречишћавање 

отпадних вода на месту ,, Горјани'' прекинута је 2015.године. Тај пројекат се поново 

разматра. 
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Један од успешнијих пројеката је изградња нове регионалне санитарне депоније ,,Дубоко'', 

којом ће се решити проблем одлагања отпада. Што се тиче буке, ради се на смањењу и 

мерама заштите, донета је Одлука о акустичном зонирању и мерама заштите буке на 

територији општине Ужице 21.децембра 2015. године. 

Потребно је предузети одређене мере заштите како би стање животне средине на 

територији општине Ужице било још боље. Томе доприносе рад и бројни пројекти Града 

Ужица, Јавног комуналног предузећа у Ужицу, Завода за јавно здравље Ужице, као и 

развијање еколошке свести код људи уз помоћ бројних ТВ емисија и штампаних медија о 

заштити животне средине.  

Велики проблем представљају новчана средства којих готово и да нема за реализовање 

пројеката за заштиту животне средине на територији општине Ужице, иако постоји добра 

воља грађана и институција. Због тога се морају поставити приоритети међу донешеним 

пројектима и плановима, како би се решио овај проблем. Прво се морају реализовати 

пројекти који ће смањити интензитет загађења животне средине, а после се могу 

реализовати и пројекти за унапређење животне средине. Потребу за очувањем чистог 

животног окружења и значење појма загађење, људи полако, али сигурно схватају. 
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