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I-PAACKO BEhE rPAEA qAqKA

qAqAK

Y npunory aKTa,qocraBJbaMo BaM ycarnauen Harlpr nporpaMa Kopr4uheFba
cpeAcraBa 6yHercKor SoH.qa sa 3arurr/ry xt4BorHe cpeAilHe rpa,qa Llaqxa y 2019.
roAtAHtA ca npu6aerueHoM carnacHoluhy MrnucrapcrBa 3alurure xilBorHe
cpe4uHe 6poj 401 -00-001 2512019-02 oA 01 .02.2019. ro4rne.

Karo MmurcrapcrBo 3alun4Te xr4BorHe cperqrHe cMarpa Aa ce [-1pe4nor
nporpaMa xopul-lheua cpe,qcraBa 6yqercror SoH4a 3a 3a[xl4Ty xt4BorHe
cpeAl4He rpaAa ula'{ra 3a 2019. ro,qrny Moxe nprxBariltw n gale carnacHocr Ha
vcrlA, y3 HanoMeHy Aa aKTrBHocr 4eSuHrcaHa Kao: ,,aHantAaa KBaflrrera Borqe cajaeurx qecaMa" Hraje aKTrBHocr 3alun4Te xilBorHe cpeAilHe il3 HafqnexHocrr4
MuurcrapcrBa 3alrrrre xilBorHe cpeArHe, na ucry rpe6a il3ocraB]4rr, l-pa4cxa
ynpaBa 3a yp6aHrsavr rpa,qa ulaqra flocraBrba ycarnalueH TeKCr Haqpra Ha
pa3MarpaFbe il yrepflreaH,e npeAnora 3a CxynuruHy rpaAa.
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На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине 

(„Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон, 72/2009– 

др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др.закон), члана 

7. став 1. Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 21/2009) и члана 63. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 

11/2018),  

Скупштина града Чачка на седници одржаној _______________2019. 

године, по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите 

животне средине бр.______________од ___________године, донела је  

 
 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Програмом утврђује се коришћење средстава Буџетског фонда 

за заштиту животне средине града Чачка у 2019.години. 

Средства фонда у износу од 29 635 400,00 динара оствариће се од 

накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по 

Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 9/2010 и 16/2011) и дела средстава по основу 

накнада за загађивање  животнe срединe које се наплаћују на основу 

Закона о заштити животне средине. 

 Средства ће се користити за следеће намене: 

 

1.Програми праћења квалитета елемената животне средине 

(мониторинг) 

3 703 000,00 динара 

Средства ће се користити на основу годишњих програма 

мониторинга донетих у складу са Законом о заштити животне средине и 

посебним законима. Планира се финансирање: 

-Програма праћења квалитета ваздуха, 

-Програма праћења квалитета површинских вода, 

-Програма праћења концентрације алергеног полена, 

-Програма праћења нивоа буке у животној средини, 

-Програма праћења квалитета земљишта. 

За реализацију наведених програма закључиће се уговори са овлашћеним 

стручним организацијама, у складу са законом. 
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Резултати мониторинга биће објављени на сајту Града Чачка и еколошком 

порталу Града Чачка 

 

2. Учешће на сајму екологије и енергетике  

550 000,00 динара 

Сајам екологије и енергетике, који се током трећег квартала сваке 

године одржава на Београдском сајму, је манифестација са међународним 

учешћем. Учешће на овој манифестацији је значајно због размене 

искустава са другим локалним самоуправама и остваривања контаката са 

институцијама, компанијама и донаторима из области енергетике и 

заштите животне средине.  

 

3. Програм заштите и развоја заштићених природних добара на 

територији Града Чачка 

200 000,00 динара 

Актима Скупштине града, односно општине Чачак,  споменици 

природе ''Гојковића липа'', „Фикус“ и  „Стабла Чачка“ су стављени под 

заштиту. 

Активности на заштити, уређењу и унапређењу ових заштићених 

природних добара реализоваће се на основу годишњих програма 

управљања донетих од стране управљача у складу са законом. 

 

4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне 

средине 

3 500 000,00 динара 

Еколошко образовање треба да пружи знања о основним еколошким 

питањима савременог друштва, развије критички став према деградацији 

животне средине и укаже на неопходност очувања животне средине и 

рационално коришћење природних ресурса. У овом процесу најзначајнију 

улогу имају образовне установе на свим нивоима, због чега ће град Чачак 

финансирати: 

-припрему и реализацију активности из области заштите животне средине 

у основним и средњим школама,  

-припрему и реализацију активности из области заштите животне средине 

у предшколским установама, 

-реализацију пројекта “Еколошки лист“ у који ће бити укључене све школе 

са територије града Чачка. 
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5. Подршка у реализацији пројеката из области заштите животне 

средине поднетих од стране грађана са територије града Чачка  

1 500 000,00 динара 

Национални програм заштите животне средине Републике Србије 

као једну од приоритетних активности дефинише интензиван рад на 

подизању свести и развијању еколошке културе. У складу са Правилником 

о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2018) биће 

расписан и спроведен јавни конкурс за доделу планираних средстава 

којима ће се суфинансирати програми и пројекти из области заштите 

животне средине који се односе на популаризацију, подстицање, 

усмеравање и јачање свести о значају заштите животне средине 

(предавања, скупови, трибине, брошуре, кампови, радионице, озелењавање 

и др.), као и друге активности сличних садржаја. 

 

6. Реализација пројекта „Наша шума наша брига“ 

7 000 000,00 динара 

На иницијативу ресора заштите животне средине и службе за 

заштиту животне средине, а уз пружање логистике и стручне помоћи ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак, формираће се независно удружење „Покрет 

горана“ као подружница Удружења горана Србије, са основним циљем да 

испред грађана брине о зеленим површинама града Чачка и унапређује их. 

Носиоци оснивачке скупштине биће основне и средње школе града Чачка. 

Једна од делатности организације биће заштита и унапређење шума, 

подизање заштитних појасева и зелених површина.   

 

7. Успостављање катастра зелених површина  

2 200 000,00 динара 

Успостављање катастра зелених површина града Чачка – ГИС има за 

циљ да постојећи фонд зелених површина града заштити и унапреди. 

Типови појединачних зелених површина који представљају објекте ГИС-а 

су: парк, сквер, зелени коридори (дрвореди и зеленило у регулацији 

саобраћаја), градске шуме, приградске шуме и заштитне шуме. 

Имплементацијом катастра зелених површина користи ће имати: ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак, Завод за заштиту природе Србије, надлежне 

инспекције, научне установе (факултети и институти), као и све 

институције које учествују у доношењу планске документације. 

 

8. Подршка  примарној селекцији отпада на територији града Чачка,  

9 382 400,00 динара 

Град Чачак је успоставио систем примарне селекције отпада на 65% 
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своје територије, а намерава да у току ове године, кроз ресор заштите 

животне средине овај проценат повећа. 

Планиране су следеће активности: 

- увођење и оптимизовање примарне селекције на територији града Чачка, 

- изградња рециклажних острва 

Наведене активности ће реализовати ЈКП  „Комуналац“ Чачак, које је град 

Чачак основао ради обављања комуналних делатности управљања 

комуналним отпадом. 

 

 

9. Заштита предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларске клисуре“  

1 300 000,00 динара 

Константно праћење стања животне средине, као и промена у њој, 

основни је предуслов за адекватно и ефикасно управљање заштићеним 

подручјима. Активности планиране за 2019. годину су наставак 

континуираних или периодично спровођених истраживања у претходном 

периоду. 

Предвиђене су следеће активности: 

-мониторинг фауне инсеката, 

-мониторинг фауне сисара, 

-мониторинг фауне птица, 

-мониторинг акватичних хидробионата, 

-постављање видео надзора на Каблару. 

 

Носилац активности је Јавна установа „Туристичка организација Чачка“. 

 

10. Подршка међународној конференцији „Управљање квалитетом и 

поузданошћу“ 

300 000,00  динара 

„Управљање квалитетом и поузданошћу“ је међународна 

конференција која се сваке године одржава у Пријевору. То је један од 

највећих  научних скупова у Србији на коме се представљају радови и из 

области заштите животне средине, енергетике и одрживог развоја.  
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Члан 2. 

 

Овај Програм објавити у „Службеном листу града Чачка“ 
 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број'________________ 

____________________ 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

      СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА  

 

 Игор Трифуновић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 

Правни основ за доношење Програма је члан 100. став 4. Закона о заштити 

животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – 

др.закон, 72/2009– др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 

95/2018 - др.закон), члан 7. став 1. Одлуке о буџетском Фонду за заштиту 

животне средине града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр 21/2009) и члан 

63. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр.3/2008, 8/2013, 22/2013, 

15/2015, 26/2016 и 11/2018).  

Одредбама члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине 

прописано је да се средства буџетског фонда користе на основу утврђеног 

програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни 

орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. 

Одредбама члана 7. став 1. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне 

средине града Чачка предвиђено је да се средства Фонда користе се у 

складу са програмом коришћења средстава Фонда, који доноси Скупштина 

града Чачка, за сваку годину посебно.  

Програм коришћења  средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Чачка  за 2019. годину ће се реализовати кроз следеће 

планиране активности:  

- редовну контролу квалитета животне средине која је законска обавеза, 

- учешће на сајму екологије и енергетике који промовише град Чачак као 

еколошки савестан град и омогућава размену знања и искустава са другим 

субјектима из области заштите животне средине, као и приступ новим 

сазнањима и достигнућима из области заштите животне средине, 

- заштиту споменика природе као обавезу очувања природних вредности 

за будуће генерације и основ за подизање туристичке понуде на 

територији града Чачка, 

- процес ширења едукације становништва, посебно деце и омладине је 

веома важан за успешно очување животне средине. Две предшколске 

установе, основне и средње школе активно су укључене у све врсте 

еколошких едукација. У овој години наставиће се са ширењем процеса 

едукације у свим областима заштите животне средине, 

-највећи допринос у решавању проблема заштите и унапређења животне 

средине могу дати људи који се налазе директно суочени са последицама 

нарушавања животне средине. Зато посебну пажњу треба обратити на 

удружења која се баве очувањем природе, 

- успостављање катастра зелених површина и повећање зелених површина 

на територији града, 

-активности које имају за циљ унапређење система управљања отпадом, 

смањење количине отпада који се одлаже, поновну употребу и рециклажу 
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AenoKpyra HaAnexuocrra MranracrapcrBa 3arrrrlrre xlrBorHe cpeAr,rHe y cMr,rcJry oapea6e
rLIIaHa 100. crae 3. 3aroua o 3aurrrr,rrr.r )Kr{BorHe cpeAr,rHe (,,Cryx6eur{ rrracH}rK PC" 6p.
135104, 36109, 36109 - Ap. 3aKoH, 72109 - Ap. 3aKoH, 43111 yC, 14116, 76118 u 95118 - tp
sar<ou) Tpax[ carulacHocr ua flpe4nor [porpaMa xopuruherba cpeAcrana 6yuercxor $on4a
3a 3amrl{ry xr{Borue cpeAr{He rpaAa r{a.raxa za 2019. roAr,rHy, o6aeeruraraMo Bac Aa cMo
pa:lMorpr.rnr.r AocraBJbenu uarepzj al.

Mr.rnrEcrapcrno 3arrrrlrre xr{BorHe cpeAr{He, cMarpa Ea ce llpegnor rporpaMa
ropuurherra cpeAcraBa 6yuercror $on4a 3a 3iurrrr.rry xfl.rBorue cpe,u4ue rpaAa gaqaxa ga

2019. roAI{Hy, Moxe [p]IxBarLITu w aaje caruracuocr Ha urcrvr, y3 HarroMeHy Aa aKT[BHocr
4e$uuucana Kao: "a*arr43a KBaJIr4Tera BoAe ca januux qecaMaoo nnje axrunuocr 3arrrrr.rre
XI{BOTHe CpeALIHe Ia3 HaIJreXHOCTr.r MUUUCTapCTBa 3arrrTr{Te Xr.rBOTHe CpeAraHe, fra vrcTy

rpe6a I{3ocraBrrrl,I us flpe4rrora rporpaMa ropuurherba cpeAcrana 6yuercror (fon4a sa
3arrrTraTy xIrBoTHe cpeAr,rHe.
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