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ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ГРАДА _______________________ ЗА ___________ ГОДИНУ 

Усвојен на седници  - ______ дана ___________________. године 

Редни број 

активности 

Програмска 

активност 

Сагласнос

т 

министар

ства 

заштите 

животне 

средине 

на 

предлог 

програма 

(датум 

издавања 

и број 

сагласнос

ти) 

Детаљан опис активности 
Циљ 

активности 

Надлежни за 

спровођење 

програмске 

активности 

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности 

Извор 

средства 

финанисрања 

Износ 

одобрених 

средстава за 

ову активност 

у претходној 

години 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 
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Мониторинг квалитета ваздуха 

спроводи се у оквиру локалне и 

државне мреже мерних 

станица. Мониторинг на 

локалном нивоу се спроводи се 

у складу са Програмом 

квалитета ваздуха. Република 

Србија финансира спровођење 

минотинга у оквиру државне 

мреже.. Подаци свих мерења са 

препорукама за понашање 

становника јавно су  доступни 

на званичној интернет 

страници града, страници 

завода за јавно здравље, 

дисплеју на Градском Тргу и на 

порталу Агенције за заштиту 

животне средине.   

Праћење 

квалитета 

ваздуха на 

територији 
града, у циљу 

оцене квалитета 

ваздуха и 
предузимања 

мера за 

побољшање 

квалитета. 

Мониторингом 

се обезбеђује 
доступност 

података о 

квалитету 
ваздуха. 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине и 

одрживи 

развој у 

сарадњи са 

Зводом за 
јавно здравље 

Ужице и 

Агенција за 
заштиту 

животне 

средине 

2.200.000 
Буџет Града 

Ужица 
1.650.000 

УЖИЦА 2022. 
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Суфинансирање 

мера енергетске 

санације 

објеката и 

замене ложних 

уређаја у 2022 и 

уговорене 

обавезе из 2021. 

године 
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Обезбеђена су средства за 

учешће Града Ужице у 

јавним позивима 

Министарства заштите 

животне средине и 

Министарства рударства и 

енергетике за замену 

ложних уређаја, енергетску 

санацију објекта у циљу 

смањења загађења ваздуха. 

Кроз два јавна позива за 

привредне субјекте и 

физичка лица 

суфинансираће се мере 

замене ложних уређаја и 

енергетске санације 

објеката. 

У 2022. години планира се 

набавка енергетски 

ефикасних ложних уређаја 

са ознаком еко-дизајна за 

социјално угрожене 

породице. Кроз овај 

пројекат обезбедили би се 

ложни уређаји који поред 

смањење потрошње 

енергента имају и мању 

емисију загађујућих 

материја. Стари ложни 

уређаји би се рециклирали. 

Суфинансирање пројеката 

енергетске ефикасности на 

индивидуалним објектима 

који су уговорени у 2021. 

години али је због 

епидемије њихова 

реализација одложена за 

2022.годину. 
 

Заменом 
неефикасних 

ложних уређаја 

котловима на 
пелет, 

топлотним 

пумпама и 
котловима на 

природни гас 

директно се 

утиче на 

смањење 

загађења 
ваздуха. Мере 

енергетске 

санације 
објеката и поред 

утицаја на 

квалитет 
ваздуха утичу н 

смањење 

енергетског 

сиромиштва и 

енергетску 

независност 

домаћинстава 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине и 
одрживи 

развој, 

Министарство 

заштите 

животне 

средине, 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

62.500.000 

Буџет Града 

Ужица 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

66.500.000 
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Суфинансирање 

енергетске 

санације 

породичних 

кућа путем 

уградње 

соларних 

панела за 

производњу 

електричне 

енергије за 

сопствене 

потребе 
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пројеката 

'' Суфинансирања 

енергетске санације 

породичних кућа путем 

уградње соларних 

панела за производњу 

електричне енергије за 

сопствене потребе'' чија 

је реализација започета 

у 2021. години. 
. 

Предложена 

мера је у складу са 

Планом квалитета 

ваздуха Града 

Ужица као једна 

од мера за 

смањење загађења 

ваздуха. Циљ 

спровођења 

енергетске 

санације 

породичних кућа 

путем уградње 

соларних панела 

за производњу 

електричне 

енергије за 

сопствене потребе 

је унапређење 

енергетске 

ефикасности у 

стамбеном сектору 

и повећано 

коришћење 

обновљивих 

извора енергије у 

домаћинствима на 

територији Града 

Ужица. 
 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине и 
одрживи 

развој, 

Министарство 
рударства и 

енергетике 

4.000.000 

Буџет Града 

Ужица 
Министарство 

рударства и 

енергетике 

4.000.000 
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Израда елебората 

енергетске 

ефикасности и 

пратеће техничке 

документације за 

јавне објекате 

града 
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Израда техничке 

документације, елабората 

и пратеће пројектне 

документације за потребе 

учешћа на јавним 

позивима републичких и 

иностраних фондова, као 
и за потребе локалног 

инвестирања у јавне 

објекте. 

Урађени елаборати 

енергетске 

ефикасности, који 

представљају први 
корак за припрему 

инвестиција на 

јавним објектима и 
њихову енергетску 

санацију као меру за 

смањење потребе за 
количином топлотне 

енергије за њихово 

загревање чиме се 

директно утиче на 

смањење емисија 

штетних гасова и 
квалитет ваздуха 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине и 

одрживи 
развој 

500.000 
Буџет Града 

Ужица 

500.000 

 

  



 

Управљање отпадом 

5 

Превенција 

настанка 

дивљих 

депонија, 

санација 

дивљих 

депонија, 

примарна 

селекција 

отпада и 

чишење 

јавних 

површина 

401-00-

32/2-08 од 

28.01.2022. 

Као мера за превенцију настанка 

дивљих депонија у рубним 

деловима сеоских месних 

заједница, у деловима насеља са 

мањом концентрацијом 

домаћинстава, раскрсницама 

путева, подручја на границама са 

суседним општинама и слично, 

постављени су кошеви од 5m
3
 за 

прикупљање отпада. На овај 

начин у 2021.години прикупљено 

је преко 800 тона отпада, који би 

иначе завршио на дивљим 

депонијама. 

Отпад се на овај начин прикупља 

и у зони акумулације „Врутци“ 

као и на подручју предела 

изузетних одлика „Клисура 

Ђетиње“. Сакупљање и превоз 

отпада врши ЈКП „Биоктош“ 

према ценовнику који одобрава 

Градско веће Града Ужица. 

У 2022. години наставиће се са 

санацијом преосталих дивљих 

депонија на територији града 

Ужица. 

Помоћ месним заједницама у 

одржавању зелених површина 

(кошење, чишћење) које нису у 

редовном програму одржавања 

Града, кроз ангажовање 

социјално-угрожених 

незапослених лица. 

Део средстава издвојиће се за 

набавку кеса за прикупљање 

отпада и заштитних рукавица. 

Обезбеђена су средства за 

Циљ активности 

је превенција 

настанка 
дивљих 

депонија. . 

Одржавањем 

јавних поврина 

које нису у 

програму 

одржавања 

комуналног 

предузећа, 

обезбеђује се 
уређеност и 

одржавање 

чистоће у свим 
месним 

заједницама 

 

Одељење за 

заштиту животне 

средине и 

одрживи развој. 

Министраство 

заштите животне 

средине 

10.500.000 
Буџет Града 

Ужица 
8.500.000 



 

одвојено сакупљање кабастог 

отпада у оквиру BWL пројекта 

''Успостављање система за 

одрживо управљање кабастим 

отпадом, на територији градова 

Ужица и Тузле''. 

У току 2022. године очекује се 

почетак реализације „Пројекта 

примарне сепарације отпада у 

Ужицу“ финансиран од стране 

Инструментa за претприступну 

помоћ (ИПА) Европске комисије, 

Министарства заштите животне 

средине и Шведске владе кроз 

Програм подршке развоју 

инфрструктуре у области 

животне средине у Србији 

(ЕИСП2). Пројектом је 

предвиђена набавка услуга и 

робе (канте и контејнери за 

одлагање и камиони за 

прикупљање и транспорт отпада) 

којим ће се унапредити 

управљање комуналним отпадом 

у смислу адекватног спровођења 

примарне сепарације отпада на 

територији града. 

 
 

Контрола и управљање отпадним водама 

 Активност        

 

  



 

Контрола и заштита површинских и подземних вода 
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Мониторинг 

вода 
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Контрола изворишта, 

подземних и 
површинских вода 

једном годишње и по 

потреби. 
Контрола квалитета 

реке Ђетиње на 

профилу градске Плаже, 
петнаестодневно, у 

сезони купaња (од краја 

јуна до краја августа). 

Мониторинг вода на 

територији града се 

спроводи на 

годишњем нивоу у 

циљу редовне 

котроле стања 

квалитета подземних 

и површинских вода. 
Редовним 

мониторингом пружа 

се увид у стање 
водених екосистема, 

евентуалне промене 

квалитета, на основу 

који се могу 

планирати 

активности у циљу 

санирања насталог 

загађења.  

Контрола квалитета 

реке Ђетиње која 
пролази кроз град, и 

на чијем делу тока је 

формирано градско 

купалиште, спроводи 

се ради редовног 

праћења квалитета 

воде, безбедности 

купача и посетилаца 

плаже. 

Одељење за 
заштиту 

животне 

средине и 
одрживи 

развој 

Завод за јавно 
здравље 

Ужице 

300.000 
Буџет Града 

Ужица 
300.000 
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Изненадне 

експертизе 
контроле 

квалитета 

животне средине 
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Активност се огледа у 
спровођењу 

непланираних 

експертиза (контролних 
испитивања) животне 

средине у ситуацијама 

акцидентних или 

потенцијално 

акцидентних ситуација, 

а за које се 
претпоставља да могу 

нарушити квалитет 

екостистема и животне 
средине.  

Циљ активности је 

хитно испитивање 

елемената животне 

средине, моментална 

контрола у циљу 

утврђивања и 

отклањања 

потенцијалних 
загађења, односно 

краткорочно и 

дугорочно 
планирање и 

креирање адекватног 

одржавања 

екосистема са циљем 

његовог опоравка и 

унапређења. 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине и 

одрживи 

развој 

100.000 
Буџет Града 

Ужица 
50.000 

  



 

Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине 
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Заштићена 

природна добра  
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налази се више заштићених 

природих добара као и 

добара у поступку заштите. 

У складу са одредбама Закона 

о заштити природе Град 

финансирања одржавање и 

заштиту природних добара. 

Највише средстава планирано 
је за заштиту и унапређење 

Предела изузетних одлика 

''Клисура Ђетиње'' чији је 

поступак заштите у току. 

 

 

Циљ 

активности је 

заштита и 

очување 

заштићених 

предела на 

територији 

града, како би 
се очувале 

реткост, 

специфичност и 
изузетне 

карактеристике 

биодиверзитета 

на датим 

локалитетима. 

 

Циљ конкура је 

сарадња са 

цивилним  

сектором кроз 
суфинансирање 

пројектних 

идеја на тему 

заштите 

животне 

средине, као и 

реализација 

квалитетних 

пројеката које 
за циљ имају 

подизање нивоа 

знања јавности 
о питањима 

животне 

средине и 
унапређења 

управљања 

овом облашћу.  

Одељење за 
заштиту 

животне 

средине и 

одрживи 

развој 

500.000 
Буџет Града 

Ужица 
400.000 



 

Мере адаптације на климатске промене 

 Активност        

Контрола и заштите земљишта 
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квалитета 

земљишта 
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У складу са Уредбом 

о програму систематског 

праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену 

ризика од деградације 

земљишта и методологији за 

израду ремедијационих 
програма („Сл.гласник РС“, 

број 88/10), као и на основу 

анализа из 2010. и 
2011.године израдиће се и 

реализовати Програм 

систематског праћења 

квалитета земљишта на 

територији града за 

2022.годину. 

 

Мониторинг 

квалитета 

земљишта 
спровод се у 

циљу редовне 

котроле стања 
квалитета 

земљишта. 

Редовним 

мониторингом 

пружа се увид у 

стањеквалитета 

земљишта, 
евентуалне 

промене 

квалитета, на 
основу који се 

могу планирати 

активности у 
циљу санирања 

насталог 

загађења 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине и 

одрживи 
развој 

400.000 
Буџет Града 

Ужица 
0 

Контрола и заштите од буке 

 
Активност 

       

 

  

Контрола и заштите од нејонизујућег зрачења 

 Активност        



 

 

 

 

Место и датум  Место печата  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

     

     

 

Информације, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

10 

Стручно 

усавршавање, 
еколошко 

образовање 

становништва, 

рад Зеленог 

савета 
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Сарадња са медијима на 

презентацији еколошких 

активности и 
популаризацији заштите 

животне средине. 

Штампање пропагандног 
материјала. 

Учешће на стручним 

конференцијама и 

семинарима из области 

заштите и унапређења 

животне средине и 

енергетске ефикасности.  

Организовање јавних 

трибина, у циљу едукације 
становништва.  

Спровођење конкурса за 

избор најуређенијег 
дворишта и терасе на 

градском и сеоском 

подручју, поводом 

Светског дана заштите 

животне средине. 

Подршка реализације 

акција и пројеката Зеленог 

савета. 

Циљ активности 
је превасходна 

сарадња са 

локалним 
становништвом 

кроз 

организацију 

едукација и 

јавних трибина, 

ради 
унапређења 

нивоа знања из 

областу животне 
средине и 

енергетске 

ефикасности. 

Након адекватне 

информисаности 

и едукације, 

становништву се  
пружа 

могућност 

учешћа у 
креирању и 

доношењу 

одлука из 
области заштитр 

животне 

средине. 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине и 

одрживи 
развој 

200.000 
Буџет Града 

Ужица 
250.000 

 


