СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 503-2/20
Датум:______ 2021.године

На основу члана 60. став 1. тачка 51. и члана 64. Статута града Ужица
Ужиц ("Службени
лист града Ужица" број 4/19),
4/1
Скупштина града Ужица, на седници
седни
одржаној
___________2021. године, донел
донела је

ОДЛУКУ
I Усваја се Извештајј о раду
рад Савeта за заштиту и унапређење животне
вотне средине Зелени савет за 2020.годину.
II Oдлуку објавити у ''Слу
''Службеном листу града Ужица''.

ПРЕДСЕДНИК
ИК СК
СКУПШТИНЕ
Бранислав
в Митровић
Ми

Образложење

Чланом 60. став 1. тачка
ачка 551. Статута града Ужица прописано је да Ску
Скупштина града
оснива стална и повремена
на ра
радна тела за разматрање питања из њенее надлежности,
надл
која
су утврђена Пословником Скупш
Скупштине града.
Чланом 64. Статутаа град
града Ужица прописано је да радна тела дају мишљење на
предлоге прописа и одлука
ка ккоје доноси Скупштина града и обављају
љају д
друге послове
утврђене ови Статутом и Послов
ословником Скупштине града.
Градско веће је на седн
седници одржаној 12.02.2021.године, разматрал
ало Извештај о
раду Савeта за заштиту и унапређење
унапр
животне средине - Зелени саветт за 2020.
2
годину и
предлаже Скупштини да Извешт
звештај размотри и усвоји.

ГРАД УЖИЦЕ
+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Извештај о раду Зеленог савета за 2020.годину
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Савета за заштиту и унапређење животне
средине – Зелени савет ("Службени лист града Ужица" број 2/15-пречишћен текст) и члана 50.
Пословника Скупштине града Ужица, (''Службени лист града Ужица'' број 45/14-пречишћен
текст), Зелени савет доставља Скупштини града Ужица
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- ЗЕЛЕНИ САВЕТ за 2020. годину
Савет за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет основан је Одлуком
Скупштине града Ужица од 25.11.2014.године односно изменама ове Одлуке од
29.12.2014.године и 28.02.2017.године. Чланови Зеленог савета именовани су Решењем
Скупштине Града Ужица од 29.06.2017.године и Решењем о разрешењу и именовању једног
члана савета за заштиту и унапређење животне средине-Зелени савет од 17.12.2018.године и од
26.11.2019.године.
Чланове Савета за заштиту и унапређење животне средине и одрживи развој-Зелени
савет чине: Нада Јовичић, чланица Градског већа; Светлана Дракул, Градска управа за
урбанизам, изградњу и имовинско правне послове; Јелена Суботић, Градска управа за послове
органа града, општу управу и друштвене делатности; Александар Рафаиловић, Градска управа
за инспекцијске послове и комуналне послове; Верица Маричић, Градска општина Севојно;
Александар Ристић, Дом здравља Ужице; Марина Туцовић, Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом-Женски центар Ужице; Душица Ристовић, Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом-Удружење наставника „Опстанак“ Ужице; Чедомир Цицовић, Канцеларија
за сарадњу са цивилним друштвом-Удружење дечије и церебралне парализе; Страин Шуљагић,
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом-Удружење грађана „Друштво српских
домаћина“; Наташа Ћировић, Високо пословно-техничка школа; Владимир Петровић, Завод за
јавно здравље Ужице; Милош Радојевић, Регионална развојна агенција „Златибор“ Ужице;
Биљана Кузмановић, средства јавног информисања и Никола Медојевић, средства јавног
информисања.
Циљ оснивања Зеленог савета јесте унапређење информисаности грађана о стању
животне средине и подстицање грађанског учешћа у процесу како доношења одлука,
унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења
животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања услова, предлагања и предузимање мера у
областима:
1. заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
2. заштите природних вредности;
3. унапређења учешћа јавности у креирању политике животне средине покретањем иницијатива;
4. учешћа у припреми одлука и аката које доносе локална самоуправа и јавна предузећа, а чија
примена и спровођење има утицаја на стање животне средине, употребу природних ресурса,
израду планова и програма за управљање енергијом у циљу развијања одрживе локалне
енергетске политике;
5. учешћа у изради планова, програма и других правних аката који се баве унапређењем и
заштитом животне средине и одрживим развојем;
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6. давања мишљења на нацрте планова, програма и других правних аката, и непосредним
учешћем у имплементацији аката и сл.
Учешће грађана у овим процесима првенствено је обезбеђено самим кадровским
решењем, обзиром да у Зеленом савету поред представника Града, међу којима су чланица
Градског већа задужена за област заштите животне средине и енергетску ефикасност,
представници Градских управа (4 члана) и представници: удружења грађана (4 члана),
представници образовних институција (1 члана), здравственог сектора (2 члана), медија (2
члана) и Регионалне развојне Агенције ''Златибор'' (1 члан). У складу са одредбама Одлуке о
оснивању Зеленог савете и Архуске конвенције, установљен је институт ''Зелена скупштинска
столица'' као још један вид учешћа грађана у доношењу Одлука.
Зелени савет је у 2020.години одржао само 2 седнице због епидемиолошке ситуације
изазаване корона вирусом. Као најважније тачке дневног реда разматране су: Избор председника
Зеленог савета, Разматрање предлога извештаја о раду Савета за заштиту и унапређење животне
средине-Зелени савет за 2019.годину, Организовање трибине на тему квалитета ваздуха, Допис
градским управама, јавним прдузећима и установама на обавезу прописану чланом 4. Одлуке о
образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине.
Зелени савет је на седници одржаној 16. јануара 2020.године једногласно изгласао новог
председника Савета за заштиту и унапређење животне средине, Наду Јовичић, чланицу градског
већа задужену за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, а за заменика председника
Марина Туцовић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом-Женски центар Ужице.
11. марта 2020.године у Великој сали Градске куће Зелени савет је организовао трибину
под називом „Квалитет ваздуха у Ужицу и утицај на здравље људи“. На скупу је своју докторску
дисертацију на тему „Процена утицаја квалитета ваздуха на погоршање алергијског ринитиса и
астме“ представила др. Гордана Ковачевић, специјалиста интерне медицине, шеф Одсека за
алергологију и клиничку имунологију при Интерном одељењу Опште болнице у Ужицу, План
квалитета ваздуха Града Ужица за период од 2018.-2023.год., Светлана Дракул, руководилац
Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, а о енергетској ефикасности као мери
за побољшање квалитета ваздуха говорио је Војо Ђоковић, енергетски менаџер Града Ужица.
О организовању трибине грађани су обавештени путем медија и друштвених мрежа, а писмена
обавештења о одржавању трибине прослеђена су и свим месним заједницама, удружењима
пензионера и сл.
Чланом 4. Одлуке о образовању Савета за заштиту и унапређење животне срединеЗелени савет, прописано је да Градске управе, јавна предузећа и установе су обавезни да у
писаној форми обавесте Савет о покретању поступка израде управних аката, планова и програма
чија примена и спровођење има утицаја на стање животне средине. Као и претходних година и у
2020.години једино је Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој редовно
достављало Зеленом савету на увид документацију чија примена и спровођење може имати
утицаја на стање животне средине и употребу природних ресурса ( укупно 50 обавештења).
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Зелени савет је основан као заједнички партнер грађана и доносиоца одлука на нивоу
града, у решавању важних еколошких проблема у граду Ужицу.
Успех рада Зеленог савета зависи од његове стручности и препознатљивости код грађана
уз неопходну подршку органа локалне самоуправе и сарадњу јавних предузећа и других служби
које се баве питањима заштите животне средине.
Надамо се да ћемо у будућем раду стећи пуно поверење грађана и да ћемо уз подршку
органа Града на реализовању активности Зеленог савета доћи до остварења заједничких циљева
у области заштите и унапређења животне средине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Зелени савет
I број 503-2/20
Датум:01. фебруар 2021. године
Ужице
ПРЕДСЕДНИК
ЗЕЛЕНОГ САВЕТА
Нада Јовичић
_________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 10. Одлуке о оснивању Савета за заштиту и унапређење животне средине –
Зелени савет, прописано је да Зелени савет доноси годишњи Извештај о раду и доставља
Скупштини Града.
Чланом 50. Пословника Скупштине града, прописано је да радно тело одређује
известиоца који на седници Скупштине, по потреби образлаже мишљење, односно предлог
радног тела.
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Градско веће је на седници одржаној, 12.фебруара 2021.године разматрало Извештај
Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет и предлаже Скупштини да
Извештај размотри и усвоји.
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