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Peuy6nnr<a Cp1uja
rPAI TIATIAK

Ipagcrco nehe
Epoj:06-14312020-1il
13. oxro6ap 2020- roAr.rHe
I{AIIAK

CKYIIIIITIIHA TPAAA IIAqKA

Ha ocHoBy rrJraHa 46. 3axona o JrorirJrHoj' cauoynpaen (,,Cn.rracHur PC"
6p.12912007, 8312014 - .{p. 3ar(oH u 10112016 - Ap. 3axon u 4712018) r4 qrraHa 84. Craryra
rpaAa r{aqxa (,,Cr.nucr rpaAa r{aqKa" 6p.6 12019),

fpa4cro nehe rpa4a r{aura, Ha ceAHr{rlra o4pxanoj 13. oxro6pa 2020. roAI,rHe,

ympauno je

IIPEAJTOT-
IPOTPAMA O IT3MEHAMA LI AOIIyHAMA fTPOTPAMA KOPtrTUIhEBA

CPEACTABA EyUETCKOT OOHAA 3A 3Arrrrrrrv Xr{BOTHE CPEAI4HE
IPAIA qATIKA Y 2A20. TOAIIHI,I

Yreplenn Ilpe4nor he ce AocraBlrrrr Crynnrrrzur{ Ha pa3Marparbe r.r AoHorrrerbe
npra6ann enoj car:racnocrrr oA MranucrapcrBa 3arrrrlrre xr4BorHe cperr4ue.

trIsrecrraoqvr Ha ceAnr4rlu Crynur:naue cy Bepa Jar<osJbeslah, nauenuax lpa4cxe
ynpaBe :a yp6aun3aM rr Mapjana boxoezh, uouohnux fpaAoHaqeJrHr4Ka rpa.qa r{aqra 3a

o6nacr 3atrrTlrre x[BorHe cpeAr{He.
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Penyb,ruxa Cp6Nja
MHH HCTAPCTBO 3AIIITI,ITE

}I(HBOTHE CPEAHHE
6poj : 40 I -00-2321 t 2019-02

l{ar.vna: 14.10.202A.
["leuarruHa 27-26

Eeorpatr

PEIIYEJ'II4KA CP614JA
IPAA t{At{AK

TPAACKA ynPABA 3A yPEAHH3AM

TIAI{AK

Y ae:H Bauer:loruca 101-30i2020-ll o.t 13. oxro6pa 2020. roJnHe. xojnrv ce lr3

xenoxpvra HaA.qexHocrn MuHncrapcrBa 3amruTe )r(HBorHe cpe,quHe v c\,ruc.:ry o,tpe.r6e q,iraHa

100. cras 3. 3arona o 3arrruru xuBorHe cpe.{HHe (..C,ryx6enH rracHHK PC" 5p. i35i04. 36i09.
36/09 - .{p. 3aKoH.72lA9 - Ap. 3aKoH" 43 11 yC, 14116.76 18 n 95i l8 - ilp 3aKon) rpa;rr
cariracHocr Ha llpe:t.nor nporpaMa o H3MeHaMa H non]-.HaMa rlporparua rcopreuhen a cpeAc'raBa
Eyue"rcxor $onaa 3a 3aurHTv xHBorHe cpeAlrHe rpa{a 9aqxa :a ?020. roA}1H!'. o6ascuranajuo
BaC Aa cMO pa3MoTpHjIH IocTaB,,'beHH narepnja,r.

MnHncrapcrso 3aurrTe xHBorHe cperur{e cllarpa ,ra ce Aoc'raBibeHu llpeA;ror
nporpaMa o H3IreHaMa H AonyHalra flporpaua xopuuhelba cpeilcraea Ey'uercrol dlon1a :a
3auITHTy xHBorHe cpe,luHe rpaAa t{aqrca :,a2}20. roilnHy. r{oxe npHxBarurtr H "4aje carracHoc'r
HA HCTH.



PEIY6JII4KA CPEI4JA
TPAACKA yIPABA 3A yPEAHI43AM

IPAA IIAqAK
Epoj: 401-301202Q-II

A9.rc.2Q20.roxuHe
IIAI{AK

rPAlqcKo BEhE rPAlqA qAqKA

LIALIAK

y npHnory aKra AocraB.rbaMo BaM npegnor l-lporpaua o ilsMeHaMa n
AonyHaMa nporpaMa Kopl4uheFba cpe4craBa Oyqrercmor $on4a sa sarul4ry
XHBOTHe CpeAilHe rpaAa u{aqra y 2a2A. roAilH]4 Ha Aarbe nocrynaFbe.

HAqENHilK YNPABE ,

.rpan.hHr.



 

На основу члана 100. став 3. 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 54. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр.6/2019),  

Скупштина града Чачка на седници одржаној _______________2020. године, 

по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине 

бр.______________од ___________године, донела је  

 

 

 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА  ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ 

  

Члан 1 

             

           У Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Чачка у 2020. години („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2020) у члану 1. 

став 3, тачка 2 мењa се и гласи: 

 

“ 2. Реализација пројекта „За природу заједно“ 

550 000,00 динара 

Пројектом је планирано одржавање еколошких радионица и конференције  

намењених ученицима, учитељима и професорима основних и средњих школа,  као 

и студентима Факултета техничких наука. Активности ће реализовати Центар за 

стручно усавршавање Чачак.“ 

 

Тачка 4. мења се и гласи: 

 

„4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 

3 700 000,00 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“. 

 

 

 

 

 



 

Тачка 6. мења се и гласи: 

 

„6. Реализација пројекта „Наша шума наша брига“ 

18 300 000,00 динара 

Планиране су следеће активности: 

-садња стабала, примена агротехничких мера и заливање 

-ерадикација (уклањање инвазивне врсте Fallopia Japonica механичко-хемијским 

третманом) 

-садња високоенергетских биљака (Miscanthus) и набавка система за заливање 

Наведене активности ће реализовати ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.“ 

 

Тачка 8. мења се и гласи: 

 

„8. Набавка промотивног материјала 

300 000,00 динара 

Циљ је промовисање активности и боље информисање јавности о питањима 

из области заштите животне средине“ 

 

  После тачке 9. додајe се тачкa 10. које гласи: 

 

„10. Уређење парковских површина у месној заједници „Свети Сава“ 

17 200 000,00 динара 

 Овом активношћу предвиђено је формирање нове парковске површине, 

партерно уређење и озелењавање, на основу идејног пројекта.“ 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Овај Програм објавити у „Службеном листу града Чачка“ 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_____________________ 

Датум:___________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

ИГОР ТРИФУНОВИЋ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

 

 Правни основ за доношење Програма о изменама и допунама Програма 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 

2020. години („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2020) је члан 100. став 3. 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 54. Статута града Чачка 

(„Сл.лист града Чачка“ бр.6/2019). 

 Чланом 100. став 3. 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. 

 Чланом 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.  

 Чланом 54. Статута града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка 

доноси програм заштите животне средине.  

 Скупштина града Чачка донела је Програм коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 3/2020), али је у току примене Програма уочено да неке од предвиђених 

активности није могуће реализовати, а да је потребно реализовати неке активности 

које  првобитно нису биле предвиђене.  

 Због пандемије корона вируса Сајам екологије и енергетике није одржан ове 

године, па се средства која су тачком 2. Програма била предвиђена за учешће на 

овој манифестацији, опредељују за реализацију пројекта „За природу заједно“. 

Из истог разлога није одржана конференција поводом светског Дана заштите 

животне средине, а која је била предвиђена тачком 8. Програма, па ће се средства 

опредељена за ову активност преусмерити на набавку промотивног материјала. 

 Три школе  програм едукације из области заштите животне средине ће ове 

године реализовати  кроз своје редовне активности, па ће средства предвиђена за 

ову намену, у узносу од 300 000,00 динара, бити преусмерена за реализацију 

пројекта „Наша шума наша брига“, што је предвиђено изменама у тачкама 4. и 6. 

Програма. 

  

 

 

 

 

 



Y llporpaMy Kopnmhema cpeAcraBa 6ygercr<or tborla 3a Barrrrr{Ty xr.rBorHe
cperu'rHe rpalis rlaqra y 2A2A. roAlrxlt .qonaje ce HoBa rarrKa l0.Ypeleme nap1oBcKax
rroBpIIrHHa y Mecuoj sajegnrar{u ,,CBerH CaBa". IJr.rm one arTaBHocrn je nonehame
3eJrenr.rx rroBpmaHa Ha replrropujn rpaga.

Y tla.rry, 9.10.2020 roAr{He.
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