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,,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 _______________2022. године, по претходно прибављеној сагласности Министарства 

заштите животне средине бр.______________од ___________године, донела је  
 

 

 

Редни број 

активности  

Програмска 

активност  

Сагласност 

министарства 

заштите 

животне 

средине на 

предлог 

програма 

(датум 

издавања и 

број 

сагласност)  

Детаљан опис 

активности  
Циљ активности  

Надлежни за 

спровођење 

програмске 

активности  

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности  

Извор 

средстава 

финансирања  

Износ 

одобрених 

средстава за 

ову активност 

у претходној 

години  

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена  

  1. Програм праћења 

квалитета ваздуха 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. Резултати 

мониторинга биће 

објављени на сајту 

града Чачка и 

еколошком 

порталу.     

Успостављање 

сталне контроле 

квалитета ваздуха  

Градска управа 

за урбанизам 

 -Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животна 

средине   

2.196.600,00 

динара 

Средства из 

буџета Града   

3.000.000,00 

динара   
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  2. Програм праћења 

концентрације 

алергеног полена 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. Резултати 

мониторинга биће 

објављени на сајту 

града Чачка и 

еколошком 

порталу.   

 

    

Успостављање 

сталне контроле 

концентрације 

полена   

-Градска управа 

за урбанизам 

 -Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животна 

средине  

490.000,00 

динара   

Средства из 

буџета Града    

490.000,00 

динара   

3.  Платформа за 

интегрисано 

праћење квалитета 

ваздуха у граду 

Чачку 

 Инсталирање 

пројектне 

платформе која 

омогућава 

грађанима да 

имају потребне 

информације о 

квалитету ваздуха 

на својим 

мобилним 

телефонима или 

преко 

дефинисаног 

линка. 

Развијен и 

инсталисан 

интегрисани 

систем за 

мерење и 

праћење 

квалитета ваздуха 

у граду Чачку 

Факултет 

техничких наука 

у Чачку 

1.000.000,00 

динара 

 / 

Управљање отпадом  

  1. Подршка 

примарној 

селекцији отпада 

на територији града 

Чачка 

   Увођење и 

оптимизовање 

примарне 

селекције отпада 

на територији 

града Чачка, 

Успостављање 

одрживог 

система 

управљања 

отпадом на 

територији града 

ЈКП 

„Комуналац“ 

Чачак   

 

  16.290.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града    

12.854.400,00 

динара 
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набавка, уградња 

и  постављање 

подземних 

контејнера и 

набавка  ауто 

подизача за 

одвожење 

кабастог отпада 

Чачка ширењем 

модела 

селекције отпада 

на целокупну 

градску 

територију   

2. Компостирање  

зеленог отпада 

 На компостани у 

оквиру ЈКП 

„Градско 

зеленило“ Чачак 

вршиће се 

третман  биомасе 

која се сакупља са 

јавних  зелених 

површина и 

биомасе која 

настаје приликом 

чишћења језера 

Међувршје. У циљу 

успостављања 

оптималног и 

ефикасног 

процеса 

компостирања 

неопходна је 

набавка 

одговарајућег 

препарата за 

компостирање. 

-ефикасан 

процес 

компостирања 

-смањење укупне 

количине отпада 

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак  

800.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града   

/ 

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

1.   Програм праћења 

квалитета 

површинских вода 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

Успостављање 

сталне контроле 

квалитета 

површинских 

вода 

Градска управа 

за урбанизам 

 -Помоћник 

градоначелника 

за област 

2.213.400,00 

динара   

Средства из 

буџета Града    

2.210.000,00 

динара   
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законом. Резултати 

мониторинга биће 

објављени на сајту 

града Чачка и 

еколошком 

порталу.      

заштите животна 

средине    

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине  

1.   Програм заштите и 

развоја заштићених 

природних добара 

(„Гојковића липа“, 

„Стабла Чачка“ и 

„Фикус“) 

   Актима скупштине 

града, оносно 

општине Чачак 

споменици 

природе 

„Гојковића липа“, 

„Фикус“ и „Стабла 

Чачка“ стављени су 

под 

заштиту.Активности 

на заштити ових 

природних добара 

реализоваће се на 

основу годишњих 

програма донетих 

од стране 

управљача, у 

складу са 

законом   

   

Заштита 

природних 

вредности и 

стварање 

позитивног 

односа грађана 

према 

природним 

вредностима 

   

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак   

400.000,00 

динара   

Средства из 

буџета Града     

400.000,00 

динара    

  2.  Реализација 

пројекта „Наша 

шума наша брига“ 

   -Садња стабала, 

примена 

агротехничких 

мера и заливање 

 

-Формирање 

нових зелених 

површина 

-Смањење 

неуређених 

зелених 

површина у 

корист уређених 

зелених 

површина   

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак    

  5.000.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града     

  5.000.000,00 

динара  
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3. Набавка опреме за 

„Унимог“ 

 „Унимог“ је 

вишенаменско 

возило  које се 

користи за превоз 

садница до тешко 

приступачних 

терена тако што 

запуштене шумске 

путеве чисти, сече 

грање и омогућава 

проходност. Поред 

тога, 

пошумљавање 

чини лакшим и 

бржим тако што 

копа рупе за 

саднице. ЈКП 

„Градско 

зеленило“  из 

сопствених 

средстава 

набавља возило, 

док ће се набавка 

додатне опреме 

финансирати из 

буџета Града 

Чачка. 

-Дистрибуција 

садница до 

удаљених и 

тешко 

приступачних 

локација 

-Једноставнији и 

бржи поступак 

пошумљавања 

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак   

  15.000.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града    

/ 

4. Уклањање растиња 

из језера 

Међувршје 

 Ова активност се 

спроводи у оквиру 

националне 

иницијативе 

уређења и развоја 

Овчарско-

Кабларске 

клисуре.  За 

реализацију ове 

активности 

користиће се 

специјализована 

машина за 

чишћење-

-Смањење 

замућења језера 

-Смањење 

нагомилавања 

отпада на 

површини језера, 

јер поједине 

инвазивне врсте 

траве при 

порасту 

водостаја 

сакупљају и 

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак   

500.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града    

/ 
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„амфибија“.Уклоњ

ена трска и трава 

одвозиће се на 

компостану у 

оквиру ЈКП 

„Градско 

зеленило“ Чачак 

задржавају отпад 

на површини 

језера. 

5. Уређење 

парковских 

површина у месној 

заједници „Свети 

Сава“ 

 

 

 

 

 Формирање нове 

парковске 

површине, 

партерно уређење 

и озелењавање на 

основу идејног 

пројекта 

 

 

 

Повећање 

зелених 

површина на 

територији града 

Чачка 

 

 

 

 

 

 

 

Град Чачак 5.500.000,00 

динара 

 

(Средства су 

неопходна за 

реализацију 

обавеза из 

претходне 

године) 

 

Средства из 

буџета Града 

28.200.000,00 

динара 

Контрола и заштита земљишта  

  1. Програм праћења 

квалитета 

земљишта 

 

 

 

 

 

 

 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. Резултати 

мониторинга биће 

објављени на сајту 

града Чачка и 

еколошком 

порталу.       

 

Успостављање 

сталне контроле 

квалитета 

земљишта      

-Градска управа 

за урбанизам 

 -Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животна 

средине     

200.000,00 

динара   

Средства из 

буџета Града 

200.000,00 

динара 
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Контрола и заштита од буке  

  1. Програм праћења 

нивоа буке у 

животној средини 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. Резултати 

мониторинга биће 

објављени на сајту 

града Чачка и 

еколошком 

порталу.        

Успостављање 

сталне контроле 

нивоа буке   

-Градска управа 

за урбанизам 

- Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животна 

средине 

  400.000,00 

динара 

 

 

 

 

 

 

Средства из 

буџета Града 

400.000,00 

динара   

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине  

1.   Образовне 

активности и јачање 

свести о потреби 

заштите животне 

средине 

   -Припрема и 

реализација 

радионица и 

семинара из 

области заштите 

животне средине у 

предшколским 

установама, 

основним и 

средњим 

школама 

-Куповина 

едукативних 

материјала за 

вртиће 

- Уређење 

постојећег парка 

знања 

Стицање знања о 

основним 

еколошким 

питањима 

савременог 

друштва и 

указивање на 

неопходност 

очувања животне 

средине и 

рационално 

коришћење 

природних 

ресурса   

-Предшколске 

установе, 

основне и 

средње школе,  

-Центар за 

стручно 

усавршавање 

Чачак 

 

  4.300.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града 

3.700.000,00 

динара   
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2.   Учешће на 

међународном 

сајму заштите 

животне средине  

   -Закуп сајамског 

простора 

-Припрема 

програма 

представљања 

града 

-Припрема и 

израда 

промотивног 

материјала 

-Реализација 

наступа на сајму 

-Промоција 

активности и 

резултата 

постигнутих у 

претходној 

години 

 

 

-Размена 

искустава са 

другим локалним 

самоуправама 

 

 

-Остваривање 

контаката са 

институцијама, 

компанијама и 

донаторима из 

области заштите 

животне средине   

 

-Градска управа 

за урбанизам  

-Градска управа 

за локални 

економски 

развој  

-Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животне 

средине   

600.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града 

600.000,00 

динара 

3.   Подршка у 

реализацији 

пројеката из 

области заштите 

животне средине 

поднетих од стране 

удружења грађана 

   Расписивање и 

спровођење јавног 

конкурса за 

доделу планираних 

средстава којима 

ће се 

суфинансирати 

програми и 

пројекти из 

области заштите 

животне средине   

 Популаризација 

и јачање свести о 

значају заштите 

животне средине   

-Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животне 

средине 

-Градска управа 

за урбанизам  

   

  2.000.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града 

1.000.000,00 

динара   

4. Обележавање 

светског дана 

заштите  животне 

средине 

 Организовање 

манифестације, 

током које ће се 

реализовати 

предавања, 

изложбе, 

Истицање 

проблема 

везаних за -

очување животне 

средине, приказ 

начина за њихово 

-Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животне 

средине 

500.000,00 Средства из 

буџета Града 

/ 
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такмичења, 

маскембали, 

панели 

решавање и 

развијање 

позитивног става 

о животној 

средини 

-Градска управа 

за урбанизам  

 

Остало  

1. Израда студије 

изводљивости за 

рационално 

управљање 

отпадном 

биомасом 

 

 

 

 

 

 

 Недовољни 

капацитети за 

одлагање зеленог 

отпада у 

ЈКП“Градско 

зеленило“ Чачак 

указали су на 

потребу израде 

студије 

изводљивости за 

рационално 

управљање 

отпадном 

биомасом, која би 

решила  проблем 

одлагања ове 

врсте отпада на 

читавој територији 

града Чачка 

Дефинисање 

потребних 

капацитета и 

решавање 

проблема 

везаних за зелени 

отпад на 

територији града 

Чачка.  

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак   

2.500.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града 

/ 

2.   Проширење 

пристаништа у ПИО 

„Овчарско-

кабларска 

клисура“  

   Проширење 

пристаништа ради 

наставка рада на 

пројектима развоја 

заштићеног 

подручја.   

Већи број како 

посетилаца тако 

и корисника овог 

предела 

изузетних одлика.  

ЈУ“Туристичка 

организација 

Чачка“    

2.000.000,00 

динара   

Средства из 

буџета Града 

/ 

3. Подршка у 

спровођењу мера 

енергетске 

ефикасности 

 Суфинансирање 

мера енергетске 

ефикасности на 

објектима у 

екстра, првој и 

другој зони  града 

Чачка 

Смањење 

потрошње 

енергије и 

повећање 

енергетске 

ефикасности 

Градска управа 

за локални 

економски 

развој 

15.000.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града 

/ 
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4.   Појачано деловање 

у области заштите 

животне средине- 

обезбеђивање 

неопходних 

људских ресурса за 

праћење актуелних 

пројеката путем 

агенцијских услуга 

(услуге по уговору) 

   Обезбеђивање 

људских ресурса 

за праћење 

динамике и 

реализације свих 

актуелних 

пројеката и 

планираних 

активности у 

оквиру ресора 

заштите 

жив.средине   

Праћење 

динамике и 

реализације свих 

актуелних 

пројеката и 

планираних 

активности   

-Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животне 

средине     

1.000.000,00 

динара   

Средства из 

буџета Града 

1.500.000,00 

динара   

 

Овај Програм објавити у „Службеном листу града Чачка“ 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број'________________ 

____________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА  

 

 Игор Трифуновић 
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Правни основ за доношење Програма 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). 

 

Одредбама члана 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. 

 

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 2022. 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, 

- развој Овчарско-Кабларске клисуре, заштићеног природног добра I категорије, и повећање њене туристичке 

атрактивности,  

- 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, 
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