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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 _______________2023. 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  

3.189.180,00 

динара 

Средства из 

буџета Града  
2.196.600,00 

динара 



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  

800.000,00 

динара  
Средства из 

буџета Града  
490.000,00 

динара  

Управљање отпадом 

    1. Подршка примарној 

селекцији отпада на 

територији града 

Чачка 

   Увођење и 

оптимизовање 

примарне 

селекције отпада 

на територији 

града Чачка, 

набавка и 

постављање 

одговарајуће 

опреме 

Успостављање 

одрживог 

система 

управљања 

отпадом на 

територији 

града Чачка 

ширењем 

модела 

селекције 

отпада на 

целокупну 

градску 

територију 

-ЈКП 

„Комуналац“ 

Чачак   

-ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци 

 5.000.000,00 

динара  

Средства из 

буџета Града  

16.290.000,0

0 динара 

 2.  Уклањање дивљих 

депонија на 

територији града 

Чачка 

   Идентификација, 

чишћење и 

санација дивљих 

депонија, 

одвожење и 

депоновање   

нелегално 

одложеног отпада.   

Смањење 

негативног 

утицаја отпада 

на квалитет 

ваздуха, воде и 

земљишта  

-ЈКП 

„Комуналац“ 

Чачак   

-ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци   

  16.000.000,00 

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 

законом. Резултати 

мониторинга биће 

објављени на сајту 

града Чачка и 

еколошком 

порталу.          

Успостављање 

сталне 

контроле 

квалитета 

површинских 

вода 

-Градска управа 

за урбанизам 

 -Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животна 

средине 

3.048.383,00 

динара  
Средства из 

буџета Града  
2.213.400,00 

динара  

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 

динара  



  2.  Набавка еколошки 

прихватљиве 

опреме за 

одржавање зелених 

површина 

   Набавка опреме 

која испуњава 

високе еколошке 

стандарде и ради 

на ЕГО преносне 

батерије. 

Произвођач ЕГО 

батерија је део 

пројекта Challenge 

2025. 

Смањење 

емисије 

штетних гасова 

и нивоа буке 

који настају 

коришћењем 

постојеће 

опреме. Према 

запажањима 

љубитеља птица 

повећани ниво  

буке који 

настаје 

приликом 

одржавања 

травњака  има 

изузетно 

негативан утицај 

на птице у 

окружењу           

(младунци из 

страха испадају 

из гнезда, и на 

тај начин је 

повећана 

њихова 

смртност).    

Спортски центар 

„Младост“ 

Чачак    

  1.820.000,00 

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 

Успостављање 

сталне 

контроле 

квалитета 

земљишта       

-Градска управа 

за урбанизам 

 -Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животна 

средине    

280.000,00 

динара  
Средства из 

буџета Града  
200.000,00 

динара  



града Чачка и 

еколошком 

порталу.         

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     

500.000,00 

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 

 

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 

 

   6.700.000,00 

динара 
Средства из 

буџета Града  
  4.300.000,0

0 динара 

2.   Учешће на 

међународном 
   -Закуп сајамског 

простора 

-Промоција 

активности и 

резултата 

-Градска управа 

за урбанизам  

700.000,00 

динара 
Средства из 

буџета Града  
600.000,00 

динара 



сајму заштите 

животне средине 
-Припрема 

програма 

представљања 

града 

-Припрема и 

израда 

промотивног 

материјала 

-Реализација 

наступа на сајму 

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 локални 

економски 

развој  

-Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животне 

средине  

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  

 

3.000.000,00 

динара 
Средства из 

буџета Града  
2.000.000,00 

динара 

4. Едукација у вези 

почетка рада 

фабрике за 

пречишћавање 

отпадних вода са 

   Студијска посета 

одговарајућем 

постројењу 

Упознавање 

учесника са 

радом 

постројења и 

-Помоћник 

градоначелника 

за област 

  1.000.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града     

/ 



акцентом на 

технологији 

преараде муља 

искуствима из 

праксе   

заштите животне 

средине  

   

                                                                                                                                   Остало      

 1.  Ангажовање 

консултаната на 

изради пројеката 

   -Идентификација 

потенцијалних 

пројектних идеја 

-Избор 

консултаната  

 Пружање 

подршке граду 

Чачку у 

припреми 

предлога 

пројеката за 

расположиве 

фондове   

-Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животне 

средине 

 

600.000,00 

динара 
Средства из 

буџета 

Града     

/   

 2.  Услуге по уговору    Набавка 

промотивног 

материјала   

Промоција 

актуелних 

програма из 

области 

заштите 

животне 

средине   

-Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите животне 

средине 

   

400.000,00 

динара   
Средства из 

буџета 

Града      

600.000,00 

динара    

  3.  Опремање 

пиродњачког центра 

у Овчар Бањи 

   Опремање 

природњачког 

центра је значајна 

за очување 

биодиверзитета и у 

складу је са 

пројектом 

уређења 

Овчарско-

Кабларске 

клисуре који је 

започела Влада 

Републике Србије.   

У Овчарско-

Кабларској 

клисури, 

заштићеном 

природном 

добру I 

категорије,  

налазе се 

бројне врсте 

очуване флоре, 

реликтног 

карактера. 

Фауна је богата 

многим ретким 

и угроженим 

врстама.Изград

ња и опремање 

  Туристичка  

организација 

Чачак 

2.000.000,00 

динара   
Средства из 

буџета Града 
  / 



природњачког 

центра велики 

је допринос  

њиховом 

очувању.   

4. Набавка пуњача за 

хибридна возила 

 Замена возила 

која користе 

фосилна горива 

возилима на 

електрични погон  

је веома значајна 

због смањења 

штетног утицаја на 

квалитет ваздуха. 

Проблем 

представља 

недовољно 

развијена 

инфраструктура 

за пуњење 

батерија које 

возила на 

електрични погон  

користе. Град 

Чачак планира 

набавку потребних 

пуњача како у овој, 

тако и у наредним 

годинама. 

Побољшање 

квалитета 

ваздуха 

Град Чачак 10.000.000,00 

динара  
Средства из 

буџета Града 

/ 

5. Израда плана 

управљања 

отпадом у МЗ 

Мрчајевци 

 Анализа 

постојећег стања и 

увођење система 

примарне 

селекције отпада у 

насељу Мрчајевци. 

-Допринос 

одрживом 

развоју града 

Чачка кроз 

развој система 

за управљање 

отпадом                                                                                                                                      

Град Чачак 1.000.000,00 

динара  
Средства из 

буџета Града 

/ 



6. Примена мера 

енергетске 

ефикасности 

 Суфинансирање 

мера енергетске 

ефикасности на 

објектима 

Основне школе 

„Прељина“ и Дому 

здравља Чачак 

Смањење 

потрошње 

енергије и 

повећање 

енергетске 

ефикасности 

-Основна школа 

„Прељина“ 

- Дом здравља 

Чачак 

7.680.000,00 

динара 

Средства из 

буџета Града 

15.000.000,0

0 динара   

   
   

 Овај Програм објавити у „Службеном листу града Чачка“ 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број'________________ 

____________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА  

 

 Игор Трифуновић 

 

 

 



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.  

Средства фонда у износу од 64 117 563,00 динара оствариће се од накнаде која се наплаћује по Уредби о критеријумима 

за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје 

обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај 

физичких лица на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 86/2019 и 89/2019). 

Програм коришћења  средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка  за 2023. 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,  
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