
ДОБАР ДАН



,,НАША ШУМА - НАША БРИГА”



- Шуме смањују снагу ветра, 
повећавају влажност ваздуха и 
представљају скровиште и храну 
многим животињама.

- Стабло својим кореном 
спречава ерозију земљишта, 
поплаве и бујице. 



Кроз овако велику 
површину сунчева 
свестлост се користи 
као извор енергије који 
покреће претварање 
угљен-диоксида у 
кисеоник и органску 
материју.

Једно развијено дрво има 
површину листова која може 
да покрије од 40 до преко 120 
ари земљишта кисеоником, 
зависно од врсте дрвета.
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ШТА УГРОЖАВА ШУМЕ?

- утицај климатских промена
- глобално загревање
- сеча шума
- изградња саобраћајница, насеља, индустријских 
  погона...
- пожари
- киселе кише
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КАКО ЗАШТИТИТИ ШУМЕ?

- спречити илегалне сече стабала
- смањењем емисије штетних материја
- заштитом од пожара
- пошумљавањем
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ДОК ОВО ЧИТАМО, 
ШИРОМ СВЕТА, СВАКОГ 
САТА ВИШЕ ОД 600 
ХЕКТАРА КОПНА 
ПОСТАЈЕ ПУСТИЊА, 
ВЕЛИКИМ ДЕЛОМ ЗБОГ 
УНИШТЕЊА ШУМА !
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ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

Површина шума и шумског земљишта у државном 
власништву на територији општине Чачак износи 
5.004,33 хектара. Од тога шуме и шумско 
земљиште заузимају 4.572,24 хектара или 91,37 %, 
а остало земљиште заузима 432,09 хектара или 
8,63 %. Шуме заузимају површину од 4.455,43 
хектара, а шумске културе (вештачки подигнуте 
састојине старости до 20 година) заузимају 
површину од 57,53 хектара, односно укупно 
обрасла површина у државном власништву износи 
4.512,96 хектара. Укупна необрасла површина у 
државном власништву износи 491,37 хектара. 

8

Шуме и шумско 
земљиште 91,37%

Остало земљиште 
8,63%



Од тога 59,28 хектара је шумско земљиште које 
треба привести  шумској култури (пошумити), а 
432,09 хектара представља остало земљиште 
(земљиште за остале сврхе и неплодно 
земљиште). Површина шума у приватном 
власништву на територији општине града Чачка 
износи 9.907,00 хектара. Укупна површина 
црквеног поседа износи 275,90 ха, од чега је 
обрасла површина 242,29 ха, а необрасла 
површина 33,61 ха. Укупна површина шума и 
шумског земљишта на теритотији општине Чачак 
износи 15.187,23 хектара.
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ЦИЉЕВИ:

Један од основних циљева ЈКП ,,Градско 
зеленило” у наредном периоду биће 
пошумљавање поменутих површина кроз 
оснивање еколошке организације ,,Покрет 
горана” у граду Чачку и едукацију грађана, 
посебно деце школског и предшколског 
узраста.

Циљеви организације:

- одрживи развој појединаца и друштва
- заштита и унапређење животне средине
- социо-културни и економски развој
- унапређивање квалитета живота младих
- Едукација и развој друштвене свести кроз 
инклузивно учешће и сарадњу грађана свих 
узраста и националних, верских, политичких, 
културних и осталих уверења.
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ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

- реализација пројеката и активности у 
области одрживог развоја
- заштита и унапређење шума, подизање 
заштитних појасева и зелених површина
- унапређење заштите водотокова и 
обалских подручја
- развој и промовисање волонтеризма и 
органозовање волонтерских активности, 
кампова и размена волонтера
- промовисање позитивних друштвених 
вредности, самог ,,Покрета горана" и 
његових циљева путем акција, кампања, 
медијских наступа, јавних догађаја и 
активности на локалном и међународном 
нивоу
- умрежавање, подршка и јачање 
општинских горанских организација.
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- побољшање квалитета живота 
становништва, посебно вулнерабилних 
група
- ревитализација и диверзификација 
туристичке понуде уз очување 
препознатљивости локалне заједнице
-    смањење предрасуда и развијање 
свести о толеранцији, солидарности, миру, 
заједништву, личном и друштвеном 
напретку. 
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● ЈКП ,,Градско зеленило“ Чачак као 
оснивач ,,Покрета горана" биће организатор 
свих акција пошумљавања, едукација и 
еколошких радионица у наредном периоду

● У плану је пошумљавање на подручју Града 
Чачка са 1000 стабала у првој фази 
пројекта

● Прва у низу акција је умрежавање основних 
и средњих школа заједно са 
организацијама младих и невладиних 
организација и волонтерским удружењима

● Након оснивања покрета планирано је 
оснивање еколошких радионица

● Еколошке радионице биће одржане на 5 
различитих локација са циљем да развију 
одговоран однос према окружењу и 
спремност за очување живе и неживе 
природе 



● Сматрамо да је то веома важна тема у 
процесу образовања и васпитања, јер 
подстиче правилно формирање ставова 
ученика у односу на заштиту средине у којој 
живимо и радимо – ту школа узима своје 
учешће

● Локације на којима ћемо одржати еколошке 
радионице биће пажљиво биране јер ће 
учесници на тим локацијама пошумљавати 
површине

● Наше предузеће обезбедиће комплетну 
логистику свих активности

● Еко – радионице спроводиће тим лидери 
наше организације задужени за 
организовање и реализовање едукативних 
садржаја
   



ЈКП ,,Градско зеленило" је као увод у 
планиране активности спровело акцију 
пошумљавања приобаља Западне Мораве 
у 2018. години, користећи своје ресурсе уз 
свесрдну помоћ ученика основних школа и 
вртића.

   



САДЊА 100 СТАБАЛА 
ЈАВОРА НА ЉУБИЋСКОЈ 
СТРАНИ КЕЈА

Поводом Међународног дана 
животне средине, Град Чачак 
и Фонд за заштиту животне 
средине донирао је 100 
стабала јавора на левој обали 
Западне Мораве.

Стабла су, осим радника 
ЈКП ,,Градско  зеленило“ 
Чачак, садила и деца 
чачанских основних школа и 
вртића.









Локације у Чачку на којима је предвиђено 
пошумљавање и формирање дрвореда су:

- Ул. Данице Марковић – Љубић Кеј 
  (пошумљавање)
- Ул. Славка Крупежа – насеље Љубић
  (дрворед)
- Спомен парк (пошумљавање)
- Ул. Драгише Мишовића (дрворед)
- Градски парк (пошумљавање)

ЛОКАЦИЈЕ



Наредни корак биће успостављање катастра 
зелених површина града Чачка – ГИС, чији је 
циљ да се постојећи фонд зелених површина 
града заштити и унапреди.

Типови појединачних зелених површина који 
представљају објекте ГИС-а:

- парк
- сквер
- зелени коридори (дрвореди и зеленило 
  у регулацији саобраћаја)
- градске шуме
- приградске шуме
- заштитне шуме

Прикупљање атрибутских података за паркове 
и дрвореде подразумева: врста, статус 
заштите, висина, прсни пречник, ширина 
крошње, обољења, оштећења, оцена 
виталности, оцена декоративности.
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Прикупљање атрибутских података за шуме 
подразумева:

- статус заштите, уколико постоји
- подаци о шумским састојинама 
  (фитоценозама)
- флора
- фауна
- подаци о заштићеним врстама.
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Имплементацијом Катастра зелених 
површина (ГИС) бенефите ће имати:
 

● сви сектори ЈКП ,,Градско зеленило"
● Секретаријат за заштиту животне средине, 

Завод за заштиту природе Србије – 
Заштита природних добара

● Надзор над реализацијом радова
● Комуналне инспекције
● Научне установе (факултети и институти ) 

за потребе реализацијеследећих послова:
●        - за подршку прављења годишњег 

плана и програма пословања
●              - код израде планске документације

             - за приступ подацима спољних 
корисника (институција и грађана)

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! 
Директор ЈКП ,,Градско зеленило"
Драган Николић, дипл.биол.
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