
 
 
 

 
 
 

GODINA XLX BROJ 3 
^A^AK 27. januar 

2016. godине 
Cena ovog broja je 600 dinara     

Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 

 
 48. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 

29. став 1. Одлуке о организовању установе 

Дом културе Чачак („Сл. лист општине 

Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ 

бр. 4/2011),  

 

 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ 

ЧАЧАК ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Дома културе Чачак за 2016. годину, који је 

донео Управни одбор Дома културе Чачак, на 

седници одржаној 30. новембра 2015. године. 

 
 

 
 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

  

 

 49. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 

29. став 1. Одлуке о организовању установе 

културе од националног значаја Народни 

музеј Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 

4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2011 и 

17/2013),  

 

 Скупштина града Чачка,  на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК ЗА  2016. 

ГОДИНУ 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Установе културе од националног значаја 

Народни музеј  Чачак за 2016. годину, који је 

донео Управни одбор Установе културе од 

националног значаја Народни музеј Чачак, на 

седници одржаној 26. новембра 2015. године. 

 

II 
 

Ову Одлуку објавити у «Службеном 

листу града Чачка». 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 50. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 

29. став 1. Одлуке о организовању установе 

Градска библиотека „Владислав Петковић -

Дис“ („ Сл.  лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и 

„Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2011 и 17/2012),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ – ДИС“ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Градске библиотеке „Владислав Петковић-

Дис“ за 2016. годину, који је донео Управни 

одбор Градске библиотеке „Владислав 

Петковић-Дис“, на седници одржаној 30. 

новембра  2015. године.   

 
II 

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 51. 

 На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 

29. став 1. Одлуке о организовању установе 

културе од националног значаја Уметничка 

галерија „Надежда Петровић“ Чачак („Сл. 
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лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист 

града Чачка“ бр. 4/2011 и 17/2013),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА  „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Установе културе од националног значаја 

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ 

Чачак за 2016. годину,  који је донео Управни 

одбор Установе културе од националног 

значаја Уметничка галерија „Надежда 

Петровић“ Чачак, на седници одржаној 30. 

новембра 2015. године. 

 
II 

 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

52. 

На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 

31. став 1. Одлуке о организовању установе 

„Међуопштински историјски архив“ за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 11/2006 и  

„Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2011),  

 

Скупштина града Чачка,  на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД 

ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

за 2016. годину, који је донео Управни одбор 

Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани,  на седници одржаној 2. децембра 

2015. године. 

 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 53. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 38. 

Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 

12. став 2. Одлуке о оснивању Градске 

стамбене агенције („Сл. лист општине Чачак“ 

бр. 9/2005, 13/2005 и 8/2006 и „Сл. лист града 

Чачка“ бр. 5/2009),  

 

 Скупштина града Чачка,  на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА 

„ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ 

ЧАЧАК ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 
I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи 

програм и план рада „Градске стамбене 

агенције“ Чачак за 2016. годину, који је 

усвојио Управни одбор „Градске стамбене 

агенције“ Чачак, на седници одржаној 15. 

децембра 2015. године. 

 

 

 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у «Службеном 

листу града Чачка». 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

54. 

На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 

6. Одлуке о оснивању Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ у Чачку 

(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 5/92, 8/2002, 

2/2005 и 3/2013),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„МЛАДОСТ“ ЧАЧАК  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

и Финансијски план Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 
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2016. годину, који је донео Управни одбор 

Установе за физичку културу Спортски 

центар „Младост“ Чачак, на седници 

одржаној 11. децембра 2015. године. 

 

II 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

55. 

На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 

27. Одлуке о организовању установе 

,,Туристичка организација Чачка“ (,,Сл. лист 

града Чачка“ бр. 14/2011, 3/2013 и 21/2013), 

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 

ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

,,ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА“ ЗА 2016.  ГОДИНУ 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Јавне установе „Туристичка организација  

Чачка“ за 2016. годину, који је донео 

Управни одбор Јавне установе „Туристичка 

организација Чачка“, на седници одржаној 14. 

децембра 2015. године.  

 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 56. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи 

програм рада Центра за социјали рад града 

Чачка  за 2016. годину, који је донео Управни 

одбор Центра за социјални рад града Чачка, 
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на седници одржаној 14. децембра 2015. 

године. 

 
II 

 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 57. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ЗА 
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И 

ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи 

програм рада Установе за дневни боравак 

деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју „Зрачак“ Чачак, који је донео 

Управни одбор Установе за дневни боравак 

деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју „Зрачак“ Чачак,  на седници одржаној 

3. децембра 2015. године. 

 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 58. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И 

ПРОГРАМА РАДА Д.О.О. ,,НАУЧНО 
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
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I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 

допуне Плана и програма рада Д.О.О. 

„Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 

2015. годину, који је усвојила  Скупштина 

Д.О.О. „Научно технолошки парк Чачак“ 

Чачак, на седници одржаној  5. октобра 2015. 

године. 

 

II 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

59. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и чланa 

18. став 1. Одлуке о оснивању Регионалног 

центра за професионални развој запослених у 

образовању („Сл. лист општине Чачак“ бр. 

12/2005, 2/2006 и 13/2007 и „Сл. лист града 

Чачка“ бр. 17/2012),  

 

 Скупштина града Чачка,  на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
 

 
I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план 

и програм рада Регионалног центра за 

професионални развој запослених у 

образовању за 2016. годину,  који је донео 

Управни одбор Регионалног центра за 

професионални развој запослених у 

образовању, на седници одржаној 3. децембра 

2015. године. 

 

II 
 

Ову Одлуку објавити у“Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

60. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), 
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Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. ГОДИНУ 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада 

Регионалног центра за таленте Чачак за 

школску 2015/2016. годину, који је донео 

Управни одбор Регионалног центра за 

таленте Чачак, на седници одржаној 2. 

децембра 2015. године. 

 

II 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

61. 

На основу члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА 

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ 

„КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и 

Програм рада Установе за културно 

образовну делатност „Коста Новаковић“ 

Чачак за 2016. годину, који је донео Управни 

одбор Установе за културно образовну 

делатност „Коста Новаковић“ Чачак, на 

седници одржаној 30. новембра 2015. године. 

 
II 

 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 62. 

 На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), и 

члана 63. став 1. тачка 23. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015),  
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 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, по 

претходно прибављеној сагласности Мини-

старства државне управе и локалне  

самоуправе,  број  015-05-00028/2015-07 од 

15. октобра 2015.  године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ 

УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА 
 

Члан 1. 

 

 Постојеће улице „Бранка Шишовића“ 

са матичним бројем 745766000048, КО 

Љубић и „Школски пут“ са матичним бројем 

745766000080, КО Љубић, убудуће ће бити 

једна улица и носити назив „Улица Љубић 

школа“. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ће бити објављена у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

  63. 

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 и 43/2011 - одлука УС), 

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 и 15/2015),  

 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, по 

претходно прибављеној сагласности Мини- 

старства пољопривреде и заштите животне 

средине бр. 401-5/2016-II од 18.01.2016. 

године, донела је  

 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 

2016. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

 

 Овим Програмом утврђује се кори- 

шћење средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Чачка у 2016. години. 

 

Средства фонда у износу од 

31.065.000,00 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. 

 



Strana broj  694— Broj 3                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА            27. januar  2016. godine 
 

 Средства ће се користити за следеће 

намене: 

 

1. Програм контроле квалитета живо- 

тне срединe, ваздух ……. 1.112.000,00 динара 

 

Оправданост: 

Чланом 9. Закона о заштити ваздуха 

(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 10/2013) 

одређено је да јединица локалне самоуправе, 

у оквиру своје надлежности, обезбеђује 

мониторинг квалитета ваздуха. Чланом 15. 

истог закона одређено је да се мониторинг 

квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља 

према програму који за своју територију 

доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, а на који сагласност даје 

надлежно министарство. Осим тога, 

вишегодишње праћење параметара квалитета 

животне средине и прикупљање и обрада 

података су потребни због: оцене стања у 

животној средини, доношења дугорочних и 

средњорочних планова заштите и унапређења 

животне средине, доношења годишњих 

планова и мера, праћења ефикасности и 

оцене сврсисходности предузетих мера. Град 

Чачак у сарадњи са овлашћеним 

институцијама годинама спроводи мерења 

параметара квалитета животне средине у 

складу са законом на дефинисаним мерним 

местима.  

 

Циљеви: 

- ефикасно управљање квалитетом 

ваздуха и учешће у успостављању једи- 

нственог функционалног система праћења и 

контроле степена загађења ваздуха и одржа- 

вање базе података о квалитету ваздуха, 

- успостављање сталне контроле као 

основног алата заштите и унапређења 

животне средине. 

 

 

Планиране главне активности: 

- израда програма квалитета ваздуха, 

- мерење параметара према утврђеном 

плану, 

- обрада података и њихово доста- 

вљање надлежним органима, 

- извештавање јавности, 

- оцена стања, 

- доношење одговарајућих мера. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за инспекцијски 

надзор града Чачка. 

 

Очекивани резултати: 

- реализована контрола према усвоје- 

ном програму, 

- извршена оцена стања, 

- упозната јавност о стању квалитета 

ваздуха. 

 

2. Програм контроле квалитета 

животне средине, површинске воде 

1.013.000,00 динара 

 

Оправданост 

Контрола квалитета површинских 

вода је законска обавеза. Чланом 69. Закона о 

заштити животне средине („Сл. гласник РС“ 

бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 

72/2009 – др. закон и 43/2011 - одлука УС) 

одређено је да јединица локалне самоуправе у 

оквиру своје надлежности утврђене законом, 

обезбеђује континуалну контролу и праћење 

стања животне средине. Осим тога 

вишегодишње праћење параметара квалитета 

животне средине и прикупљање и обрада 

података су потребни  због: оцене стања у 
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животној средини, доношења дугорочних и 

средњорочних планова заштите и унапређења 

животне средине, доношења годишњих 

планова и мера, праћења ефикасности и 

оцене сврсисходности предузетих мера. Град 

Чачак у сарадњи са овлашћеним 

институцијама годинама спроводи мерења 

параметара квалитета животне средине у 

складу са законом на дефинисаним мерним 

местима. Овај програм контроле обухвата 

главне водотокове и градско  подручје.  

 

Циљ: 

успостављање сталне контроле квали- 

тета површинских вода као основног алата за 

ефикасно управљање квалитетом вoда како 

би површинске воде у погледу физичких, 

хемијских, биолошких, бактериолошких, 

вирусолошких и радиолошких својстава 

одговарале законски прописаним условима. 

 

Планиране главне активности: 

- мерење параметара према утврђеном 

програму, 

- обрада података и њихово 

достављање надлежним органима, 

- извештавање јавности, 

- оцена стања, 

 -доношење одговарајућих мера. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- надлежна Републичка водопривредна 

инспекција и Републичка инспекција за 

заштиту животне средине. 

 

Очекивани резултати: 

- реализована контрола према 

усвојеном плану, 

- извршена оцена стања, 

- упозната јавност о стању квалитета 

површинских вода. 

 

3. Програм контроле квалитета 

животне средине, полен   490.000,00 динара 

 

Оправданост 

Чланом 7. Уредбе о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(„Сл. гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013) одређено је да надлежни орган може 

одлучити да прати концентрацију алергеног 

полена у ваздуху. На неопходност 

мониторинга полена суспендованог у ваздуху 

указала је Светска здравствена организација 

званичним закључцима састанка „Phenology 

and Human Health: Alergic Disorders“ који је 

одржан у Риму 2003. године. Светска 

здравствена организација потврђује да је 

аерополен битан узрочник алергених 

реакција током последњих 50 година, а 

резултати мониторинга аерополена 

омогућавају проучавање, превенцију, 

дијагностику, па и лечење поленских 

алергија. Први пут на територији Србије 

осматрање алергеног полена је почело 2002. 

године у Савезном хидрометеоролошком 

заводу на два мерна места у Београду. Данас 

Агенција за заштиту животне средине 

успоставља националну мрежу станица ради 

праћења концентрација алергеног полена на 

територији Србије. Алергијске болести 

респираторног тракта су најчешће узроковане 

поленом алергијских биљака. Последњих 

година уочен је све већи број особа 

алергичних на полен. Током последњих 

година уочено је повећање броја особа са 

симптомима алергијских реакција (бро- 

нхитис, коњуктивитис и дерматитис). Поред 

пораста броја блажих симптома алергијских 

реакција након интензивног и дуготрајног 

излагања дејству инхалаторних алергена 
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(полен) у популацији се јавља и више 

пацијената са опструктивним бронхитисом, 

астматичним нападима и астмом. Мерење 

концентрације полена у ваздуху је значајно 

да би особе алергичне на полен планирале 

своје дневне активности и предузеле 

секундарне мере превенције и тако избегле 

акутне алергијске реакције. Град Чачак у 

сарадњи са овлашћеним институцијама 

спроводи мерења концентрације полена у 

ваздуху на дефинисаним мерним местима. 

 

Циљ: 

успостављање сталне контроле 

концентрације полена у ваздуху као једног од 

основних алата заштите и унапређења 

животне средине. 

 

Планиране главне активности: 

- мерење параметара према утврђеном 

програму, 

- обрада података, 

- извештавање јавности, 

- оцена стања, 

- доношење одговарајућих мера. 

 

Носиоци активности:  

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка. 

 

Очекивани резултати: 

-реализована контрола према усвоје- 

ном програму, 

-извршена оцена стања, 

- упозната јавност о концентрацији 

полена у ваздуху. 

 

4. Програм контроле квалитета 

животне средине, бука ….. 400.000,00 динара 

 

Оправданост 

Закон о заштити животне средине 

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

36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011-

одлука УС) и Закон о заштити од буке у 

животној средини („Службени гласник РС“, 

број 36/2009 и 88/10), прописују да јединица 

локалне самоуправе утврђује мере и услове 

заштите од буке, односно звучне заштите у 

плановима, програмима и пројектима, 

укључујући и оне на које даје сагласност у 

поступку стратешке процене утицаја, процене 

утицаја пројеката на животну средину, 

односно у поступку издавања интегрисане 

дозволе за рад постројења и активности; 

врши акустичко зонирање на својој 

територији, одређује мере забране и 

ограничења у складу са овим законом;  

обезбеђује израду стратешких карата буке из 

надлежности јединице локалне самоуправе, 

тако што доставља неопходне податке 

Агенцији за заштиту животне средине 

Републике Србије која има обавезу израде 

стратешких карата буке до 31.12.2020. 

године; доноси локални акциони план  

заштите од буке у животној средини на 

територији јединице локалне самоуправе 

након израде стратешких карата буке; 

обезбеђује финансирање мониторинга буке у 

животној средини на територији јединице 

локалне самоуправе; врши надзор и контролу 

примене мера  заштите од буке у животној 

средини. На основу члана 16. Одлуке о 

мерама за заштиту од буке („Службени лист 

општине Чачак“ бр. 9/2004)  град Чачак 

обезбеђује систематско мерење буке на својој 

територији у циљу праћења промене нивоа 

буке по зонама утврђеним Одлуком, најмање 

једанпут годишње.  
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Циљ: 

успостављање сталне контроле нивоа 

буке као једног од основних алата заштите и 

унапређења животне средине. 

 

Планиране главне активности: 

- мерење параметара према утврђеном 

програму, 

- обрада података, 

- извештавање јавности, 

- оцена стања, 

- доношење одговарајућих мера,  

- израда локалног акционог плана 

заштите од буке након израђених стратешких 

карата буке. 

 

Носиоци активности:  

- помоћник градоначелника за област 

eкономског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за инспекцијски 

надзор града Чачка. 

 

Очекивани резултати: 

- реализована контрола према 

усвојеном плану, 

- извршена оцена стања, 

- упозната јавност о прекорачењима 

прописаних норми о нивоима буке у живо- 

тној средини, 

- акустички зониран град,  

- учешће у изради стратешких карата 

буке (у случају покретања поступка од стране 

Агенције за заштиту животне средине), 

- израђен локални акциони план 

заштите од буке након израђених стратешких 

карата буке. 

 

5. Програм контроле квалитета 

животне средине, земљиште 100.000,00 

динара 

Оправданост 

Контрола квалитета земљишта је 

обавеза прописана Законом о заштити 

животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 

135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон и 

72/2009 – др. закон) и Уредбе о програму 

систематског праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од деградације 

земљишта и методологији за израду 

ремедијационих програма („Службени 

гласник РС“, број 88/10), а у складу са 

препорукама Светске здравствене 

организације (WHO) и Агенције за заштиту 

животне средине. 

 

Програм испитивања загађености 

земљишта на територији града Чачка 

обухвата лабораторијске анализе узорака 

земљишта са 3 локације. Локације са којих се 

узимају и испитују узорци налазе се у зонама 

поплављених подручја, зонама саобраћаја и 

зонама које су биле изложене бомбардовању 

од стране НАТО авијације. Лабораторијско 

испитивање земљишта врши се у складу са 

Програмом систематског праћења квалитета 

земљишта за 2016. годину који доноси 

надлежни орган јединице локалне само- 

управе.  

 

На основу испитивања узорака 

земљишта узетих са локација предвиђених 

Програмом и добијеним резултатима донеће 

се закључци у погледу загађењa земљишта, са 

циљем да се у планским актима изврши 

пренамена за оне површине где су резултати 

показали да је степен загађења битно изменио 

састав земљишта. 

 

Циљ: 

успостављање сталне контроле квали- 

тета земљишта као предуслова за ефикасно 

управљање квалитетом земљишта. 
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Планиране главне активности: 

- анализа узорака према утврђеном 

програму и обрада података, 

- извештавање јавности, 

- оцена стања, 

- промена намене земљишта у 

случајевима где су резултати анализа 

показали да је то потребно. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка. 

 

Очекивани резултати: 

- реализована контрола према 

усвојеном програму, 

- извршена оцена стања, 

- упозната јавност о стању квалитета 

земљишта, 

- извршена пренамена земљишта.  

 

6. Програм контроле квалитета 

животне средине (изненадне експертизе)  

100.000,00 динара 

 

Оправданост 

У оквиру заштите животне средине, 

примењује се и експертиза у случају када се 

на појединим локацијама нагло дешавају 

драстичне промене на неком од чинилаца 

животне средине. На пример: изненадни 

помор риба, пчела, изненадна дефолијација и 

сушење великог броја биљака на малом 

простору и слично. У тим случајевима 

обично је у питању  неодговорно понашање 

човека. Тада су потребне брзе експертизе 

овлашћених установа да би се утврдио узрок 

и величина промене као и примениле 

адекватне мере заштите.  

 

Циљеви: 

- налажење узрока и починилаца 

акцидентне ситуације, 

- прикупљање елемената потребних за 

доношење одговарајућих мера, 

- обезбеђење механизама превенције 

за одвраћање потенцијалних починилаца. 

 

Планиране главне активности: 

 - ангажовање одговарајуће овлашћене 

институције по хитном поступку за извршење 

експертизе, 

- извршење експертизе, 

- покретање даљег поступка у складу 

са резултатима експертизе и стручним 

препорукама. 

 

Носиоци активности:  

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за инспекцијски 

надзор града Чачка.  

 

Очекиван резултат: 

у случају да дође до акцидента – 

правовремена и делотворна експертиза. 

 

7. Учешће на сајму екологије, 

енергетике ……………… 400.000,00 динара 

 

Оправданост 

Сајам екологије, енергетике и локалне 

самоуправе који се током трећег квартала 

сваке године одржава на Београдском сајму, 

је манифестација са међународним учешћем. 

Током тродневног излагања сајам посети 

неколико хиљада људи пре свега из области 

енергетике и екологије. Град Чачак је 

претходних осам година имао успешан 

наступ на Београдском сајму. 
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Циљеви: 

- промоција активности и резултата 

постигнутих у претходној години,  

- промоција планираних пројеката за 

наредну годину,  

- размена искустава са другим 

локалним самоуправама, 

- остваривање контаката са инсти- 

туцијама, компанијама и донаторима из 

области енергетике и заштите животне 

средине.  

 

Планиране главне активности: 

- закуп сајамског простора, 

- припрема програма представљања 

града на штанду и панелима,  

- припрема и израда промотивног 

материјала, 

- реализација наступа на сајму. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине,  

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за финансије града 

Чачка, 

- Градска управа за локални 

економски развој града Чачка. 

 

Очекивани резултати: 

- реализован успешан промотивни 

наступ на сајму,  

- остварени нови контакти са 

релевантним институцијама и компанијама. 

 

8. Заштита споменика природе (Фикус, 

Гојковића липа, Стабла града Чачка...)     

…………………………… 300.000,00 динара 

 

 

 

Оправданост 

Према елаборатима Завода за заштиту 

природе Србије ''Гојковића липа'', „Фикус“ и  

„Стабла Чачка“ су проглашени за споменике 

природе. У том смислу су прописане 

одговарајуће мере њихове заштите.  

 

Циљеви: 

- заштита природних вредности на 

територији града Чачка,  

- стварање позитивног односа грађана 

према природним и културним вредностима. 

 

Планиране главне активности: 

- израда програма заштите, 

- основна нега биљке – заштита од 

болести и штеточина, 

- физичка заштита. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине,  

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за инспекцијски 

надзор града Чачка, 

- Јавна установа „Дом културе“ Чачак, 

- ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, 

- Градска управа за друштвене 

делатности града Чачка. 

 

Очекивани резултати: 

- израђени програми заштите, 

- заштићене биљке од болести и 

штеточина,  

- биљке физички заштићене. 

 

9. Попис природних добара на 

територији града Чачка која могу бити 

проглашена споменицима природе  

 200.000,00 динара 
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Оправданост 

 Споменик природе је мања 

неизмењена или делимично измењена 

природна просторна целина, објекат или 

појава, физички јасно изражен, препознатљив 

и/или јединствен, репрезентативних геомо- 

рфолошких, геолошких, хидрографских, 

ботаничких и/или других обележја, као и 

људским радом формирана ботаничка 

вредност од научног, естетског, културног 

или образовног значаја (члан 31. Закона о 

заштити природе, „Службени гласник РС“ бр. 

36/09, 88/10 и 91/10). 

 

 На територији града Чачка постоји 

велики број природних вредности које по 

својим особинама могу бити проглашене 

споменицима природе. Потребно их је 

евидентирати, обрадити податке са терена и 

израдити предлог за заштиту одабраних 

природних вредности. 

 

Циљеви: 

- заштита природних вредности на 

територији града Чачка,  

- стварање позитивног односа грађана 

према природним и културним вредностима. 

 

Планиране главне активности: 

- попис природних вредности, 

- израда предлога за израду студије 

заштите одабраних природних вредности. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине,  

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за инспекцијски 

надзор града Чачка. 

 

 

Очекивани резултати: 

- израђен попис природних вредности, 

- израђен предлог за израду студије 

заштите одабраних природних вредности 

 

10. Образовање становништва у 

смислу усвајања знања и стицања вештина 

које су неопходне за остварење успешне 

зaштите животне средине и подизање њеног 

квалитета ………………… 700.000,00 динара 

 

Оправданост 

Највеће штете у животној средини 

настају због недовољног знања грађана о 

значају животне средине, превенцији 

настанка проблема у животној средини и 

моделима њиховог решавања. Сталном 

едукацијом свих узрасних група стано- 

вништва, стварамо услове да грађани сами 

брину о свом животном окружењу, 

спречавају проблеме који се могу јавити у 

животној средини и заједнички наступају у 

очувању животне средине да би и будуће 

генерације могле уживати у њеној лепоти. 

Град Чачак непрестано ради на изградњи и 

развоју капацитета за едукацију 

становништва, у тај процес су укључене све 

друштвене групе, институције и појединци 

(предшколске установе, образовне и научне 

установе, невладине организације, уметници, 

просветни радници,...).  

 

Циљеви: 

- стварање позитивног односа 

појединца и друштва у целини према 

животној средини, 

- стварање позитивних навика 

појединаца, када су у питању конкретне 

ситуације у односу на животну средину,  

- активирање појединца и друштва у 

целини на превенцији настанка и решавању 

проблема у животној средини,  
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- стварање креативних навика насу- 

прот развијеном конформизму. 

 

Планиране главне активности: 

- припрема и реализација активности 

из области заштите животне средине у 

предшколским установама (пилот акти- 

вности, едукативни семинари, обележавање 

значајних датума манифестацијама на јавним 

местима), 

- Основна школа “Танаско Рајић” ће 

реализовати пројекат “Еколошки лист“ у који 

ће бити укључене све школе са територије 

града Чачка. 

 

Носиоци активности: 

- предшколске установе, Основна 

школа „Танаско Рајић“ 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за друштвене 

делатности града Чачка. 

 

Очекивани резултати: 

реализoване планиране активности из 

области заштите животне средине у пре- 

дшколским установама и издавање 

„Еколошког листа“. 

 

11. „ЕКОФЕСТ“-Обележавање Све- 

тског дана заштите животне средине ……… 

………………………………500.000,00 динара 

 

Оправданост 

Екофест је манифестација која се 

организује у Чачку на Светски дан животне 

средине 5. јуна. Поводом ове манифестације 

окупљају се сви актери и љубитељи природе. 

Основна сврха ове манифестације је ширење 

сазнања о вредностима и потреби очувања 

животне средине, као и о ограничености 

природних ресурса које користимо. Током 

Екофеста организују се предавања, изложбе, 

такмичења, маскенбали, панели... Истицање 

проблема везаних за очување животне 

средине, приказ начина за њихово решавање, 

развијање позитивног става према животној 

средини и промовисање начина живота који 

је складан са природним окружењем, 

истицање важности примене мера енергетске 

ефикасности и коришћења обновљивих 

извора енергије, су веома важни едукативни 

садржаји које ова манифестација носи са 

собом и имају велики утицај на подизање 

нивоа свести о заштити и очувању животне 

средине.  

 

Циљеви: 

- јачање позитивног односа грађана 

према природи и очувању природних 

ресурса,  

- развој креативних особина грађана.  

 

Планиране главне активности: 

- припремне активности, 

- промотивне активности, 

- израда еколошког календара, 

- реализација „ЕКОФЕСТ“-а. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за друштвене 

делатности града Чачка, 

- Градска управа за локални 

економски развој града Чачка. 

 

Очекиван резултат: 

- реализован „ЕКОФЕСТ“, 

- израђен еколошки календар. 
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12. Повећање енергетске ефикасности 

и развој коришћења обновљивих извора 

енергије на територији града Чачка 

………………………….. 18.500.000,00 динара 

 

Оправданост 

Национални програм заштите животне 

средине Републике Србије дефинише 

континуиране циљеве за период од 2010-

2019. године. Поред осталих, дефинисани су 

следећи циљеви:  

- повећана енергетска ефикасност у 

свим секторима производње и потрошње 

енергије, 

- успостављање система рационалног 

газдовања енергијом (енергетски менаџмент), 

- подизање нивоа свести и образовања 

у погледу повећања енергетске ефикасности 

и коришћења обновљивих извора енергије. 

Један од највећих проблема града 

Чачка је велики буџетски дефицит у области 

енергетике. Оно што се тренутно може 

урадити је инсталација опреме која омогућава 

значајне уштеде приликом потрошње 

енергената, смањује расипање енергије и 

смањује негативан утицај на животну 

средину. 

Важно је напоменути да је подизање 

нивоа енергетске ефикасности и искори- 

шћење обновљивих извора енергије 

стратешки циљ Владе Републике Србије као 

и да је Република Србија потписник ''Кјото 

протокол''-а где се Република Србија 

обавезује на смањење емисије штетних 

гасова. Такође Министарство животне сре- 

дине и просторног планирања, Министарство 

финасија и Министарство за инфраструктуру 

и енергетику Републике Србије дали су 

позитивно мишљење и инструкције по којима 

локалне управе могу финансијски 

стимулисати инвестиције у обновљиве 

ограничене и обновљиве неограничене изворе 

енергије (допис министра финансија 

број:401-00-01251/2009).  

 

Циљеви: 

- повећање енергетске ефикасности  у 

сектору потрошње енергије, 

- смањење аерозагађења и других 

штетних утицаја на животну средину. 

 

Планиране главне активности:  

-замена котларнице на мазут котларницом на 

гас (котларница „Просвета“), -примена мера 

енергетске ефикасности на објектима школа 

„Прељина“, „Филип Филиповић“, „ Ратко 

Митровић“, „Вук Караџић“, „ Бранислав 

Петровић“, „ Божо Томић“ и обданишту 

„Бошко Буха“. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за финансије града 

Чачка, 

- Градска управа за друштвене 

делатности града Чачка, 

- ЈКП „Грејање“ Чачак. 

 

Очекивани резултати: 

- изграђена нова гасна котларница на 

локацији „Просвета“, 

- примењене мере енергетске ефика- 

сности на објектима школа и вртића. 

 

13. Подршка у реализацији пројеката из 

области заштите животне средине поднетих 

од стране грађана са територије града Чачка  

…………………………… 500.000,00 динара 
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Оправданост 

Деловање човека може да има разорно 

дејство на животну средину, да измени њене 

суштинске особине и створи веома 

неповољне услове за живот и опстанак 

биљних и животињских врста, као и самог 

човека. Последице које настају активностима 

човека у природи су веома често 

непоправљиве или се могу само незнатно 

ублажити остављајући у животној средини 

печат људског немара и незнања. Примери 

таквих последица су нестанак врста, 

јаловишта, нарушавање здравља људи, 

промене макро и микро климатских услова, 

поплаве, суше, испуштање канцерогених и 

мутагених материја које улазе у циклус 

кружења материја у екосистему... Одго- 

ворност и обавеза за обнављање, одржање и 

унапређење животне средине стоји на човеку. 

Највећи допринос у том погледу могу дати 

људи који се налазе директно суочени са 

последицама нарушавања животне средине. 

У Националном програму заштите животне 

средине Републике Србије интензиван рад на 

подизању свести и развијању еколошке 

културе свих категорија становништва је 

дефинисан као једна од приоритетних 

активности. Зато ће град Чачак подржати 

најбоље пројекте из области заштите животне 

средине поднете управо од стране самих 

грађана који живе на територији града Чачка. 

 

Циљеви: 

- побољшање квалитета животне 

средине на територији града Чачка, 

- подизање нивоа еколошке свести 

становништва у складу са међународним 

тенденцијама. 

 

Планиране главне активности: 

припрема и реализација активности из 

области заштите животне средине које 

иницирају и воде невладине организације. 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за локални 

економски развој града Чачка, 

- удружења грађана са територије 

града Чачка. 

 

Очекивани резултати: 

реализовни пројекти и побољшан квалитет 

животне средине на територији града Чачка. 

 

14. Заштита предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларске клисуре“ ………………. 

…………………………… 2.000.000,00 динара 

 

Оправданост 

 На основу Уредбе о заштити предела 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“ („ Сл. гласник РС“, бр. 16/2000) 

утврђено је да се клисура Западне Мораве 

између планина Овчара и Каблара ставља под 

заштиту као предео изузетних одлика и 

утврђује за природно добро од изузетног 

значаја и сврстава се у I категорију, са 

установљеним режимом заштите II (активна 

заштита) и III (активна заштита и могућност 

одрживог коришћења). Ради заштите једног 

оваквог природног добра неопходно је 

повећати степен обучености и опремљености 

управљача  природног добра од изузетног 

значаја, ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 

Очување и популаризација овог подручја 

носи у себи велике потенцијале за развој 

туризма не само у домаћим већ и у 

међународним оквирима јер је подручје 

„Овчарско-кабларска клисура“ кандидат за 

проглашење подручја у систему заштите 

НАТУРА 2000. Зато је оспособљавање 

управљача овог природног добра у стручном 
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и материјалном смислу, развој неопходне 

инфраструктуре у заштићеном подручју као и 

подизање квалитета заштите један од 

приоритетних циљева очувања овог подручја 

и живог света у њему као и развоја одрживог 

туризма. 

 

Циљ: 

стварање услова за очување и 

унапређење услова у пределу изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура“. 

 

Планиране главне активности: 

- издавање публикације под називом 

„Птице Овчарско-кабларске клисуре“. Ове 

публикације ће широј јавности презентовати 

диверзитет ове, најбоље проучене, групе 

кичмењака у пределу изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“. Такође, у 

склопу ове публикације биће презентовани и 

сви релевантни научни подаци о величинама 

и трендовима популација гнездарица овог 

заштићеног природног добра, који су 

резултат континуираног деценијског 

истраживања птица у Овчарско-кабларској 

клисури. Осим тога, наведена публикација ће 

послужити управљачу као стабилан темељ за 

развој посебног облика екотуризма – 

посматрања птица, 

- праћење стања живог света у 

заштићеном подручју (мониторинг фауне 

шишмиша – набавка детектора за 

индетификацију и праћење; мониторинг 

фауне птица – набавка вертикалних 

орнитолошких мрежа и прецизних вага до 

100g и до 1000g; заштита шумске сове – 

израда кутија за гнежђење као замена за 

дотрајале кутије), 

- наставак активности на обележавању 

најзначајних локација у заштићеном подручју 

пригодним инфо-таблама и додатно 

опремање едукативне стазе Каблар, 

-рад на повећању стручних капацитета у 

заштићеном подручју (програми едукације, 

радионице и семинари за децу школског 

узраста и грађанство, стручно усавршавање 

запослених у заштићеном подручју, 

одржавање два едукативна кампа у трајању 

од по 5 дана за ученике основних и средњих 

школа),  

 

- набавка посуда за одлагање отпада 

које ће бити распоређене на локацијама са 

највећом фреквенцијом посетилаца. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине,  

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за финансије града 

Чачка, 

- Градска управа за локални 

економски развој града Чачка, 

- Туристичка организација Чачка. 

 

Очекиван резултат: 

остварен виши ниво заштите у пре- 

делу изузетних одлика „Овчарско-кабларске 

клисуре“. 

 

15. Повећање зелених површина на 

територији града Чачка, .. 1.250.000,00 динара 

 

Оправданост 

Специфичност положаја чачанске 

котлине за коју је карактеристично дуже 

задржавање ваздушне масе се неповољно 

одражава на стање квалитета животне 

средине у случају повећане емисије 

загађујућих материја у ваздух. За повећане 

емисије и концентрације загађујућих 

материја у ваздуху на подручју града је 

одговоран саобраћај који је у великој мери 
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концентрисан у самом градском језгру, затим 

велика близина индустријске зоне центру 

града од само 1 km ваздушном линијом, као и 

велики број грејних тела на фосилна горива и 

дрва у току грејне сезоне. Једна од мера 

заштите и очувања квалитета ваздуха је и 

повећање зелених површина у граду. 

Суочавање са захтевима да се свака слободна 

површина у граду претвори у грађевинску, 

доводи до неодложне борбе да се постојеће 

зелене површине заштите, обогате и 

успоставе нове, као важан вид борбе за 

очување квалитета ваздуха и животне 

средине. 

 

Циљеви: 

- повећање зелених површина, 

- смањење количине загађујућих 

материја у ваздуху, 

- улепшавање животног окружења. 

 

Планиране главне активности: 

- избор површина које треба 

озеленити, 

- озелењавање одабраних површина. 

 

Носиоци активности: 

-помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- Градска управа за финансије града 

Чачка, 

- ЈКП „Градско зеленило“. 

 

Очекивани резултати: 

- повећане површине које су под 

зеленилом, 

- побољшан квалитет ваздуха, 

- лепше животно окружење. 

 

Тачка 16. Израда пројекта санације, 

затварања и рекултивације несанитарне 

депоније - сметлишта „Прелићи“ у граду 

Чачку, ............................... 3.000.000,00 динара 

 

Оправданост 

 Уласком града Чачка у регионални 

систем управљања отпадом “Дубоко”, 

створили су се услови за затварање 

несанитарне депоније - сметлишта 

„Прелићи“, што је и урађено 01.08.2012. 

године. Затворена несанитарна депонија - 

сметлиште „Прелићи“ у овом тренутку 

представља велики еколошки проблем града 

Чачка, због неконтролисане емисије 

депонијског гаса који настаје у телу 

сметлишта, као и неконтролисаног одлива 

процедних вода. 

Решење овог проблема је санација и 

рекултивација несанитарне депоније - 

сметлишта „Прелићи“ а основ за санацију и 

рекултивацију је пројектна документација. 

 

Циљ: 

стварање услова за санацију и 

рекултивацију несанитарне депоније - 

сметлишта „Прелићи“. 

 

Планиране главне активности: 

израда пројекта санације и реку- 

лтивације несанитарне депоније - сметлишта 

„Прелићи“ у граду Чачку. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- ЈКП „Комуналац“ Чачак,  

- Градска управа за финансије града 

Чачка.  
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Очекивани резултати: 

израђен пројекат санације, затварања и 

рекултивације депоније “Прелићи” у Чачку”. 

 

Тачка 17. Израда андроид апликације 

за регистровање дивљих депонија …………… 

…………………………… 500.000,00 динара 

 

Оправданост 

Дивље депоније су нелегална 

одлагалишта отпада која заузимају мали 

простор и садрже ограничене количине 

отпада. Најчешће су формиране непосредно 

уз пут у близини насељеног места, а веома 

често се налазе уз корито реке, као и на 

земљишту које није у приватном власништву. 

Такве депоније нису ограђене, тако да се на 

таквим местима често могу видети домаће 

животиње, птице, глодари и инсекти. 

 

Дивље депоније које првенствено 

имају визуелно лош ефекат могу на више 

начина изазвати загађење ваздуха, воде и 

земљишта. Оне се често запале, па осим јасне 

опасности коју пожар представља за околину, 

постоји и опасност од дима који вероватно 

садржи отровне материје штетне за здравље 

становништва. Здравствени и сигурносни 

ризик тиче се могућег ширења болести и 

инфекција због присуства могућих 

преносника заразе (муве, глодари, птице, 

животиње,...). Укратко, дивље депоније су 

потенцијални загађивачи ваздуха, воде 

(површинске и подземне), хране и земље. 

 

Ради ефикаснијег отклањања дивљих 

депонија потребно је израдити андроид 

апликацију, која ће омогућити грађанима да 

лоцирају и пријаве проблем на читавој 

територији града Чачка. Подаци о лоцираним 

сметлиштима ће користити ЈКП „Комуналац“ 

Чачак за брже и ефикасније отклањање 

дивљих депонија. 

Циљ: 

лоцирање несанитарних  дивљих 

депонија. 

 

Планиране главне активности: 

израда андроид апликације за 

регистровање дивљих депонија. 

 

Носиоци активности: 

- помоћник градоначелника за област 

економског развоја и заштите животне 

средине, 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка, 

- ЈКП „Комуналац“ Чачак,  

- Градска управа за локални 

економски развој града Чачка. 

 

Очекиван резултат: 

- израђена андроид апликација и 

лоциране дивље депоније у сарадњи са 

грађанима 

 

Члан 2. 

 

 Овај Програм објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

64. 

На основу члана 63. тачка 39. и члана 

79. Статута града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) 

и члана 87. Пословника о раду Скупштине 
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града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

8/2008), 

 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. и 26. јануара 2016. године,  

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 

I 
 

Ненаду Драмићанину, престаје дужно- 

ст члана Савета за младе због поднете 

оставке. 

 
II 

 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-12/16-I 

25. и 26. јануар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 
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