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ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈКП ,,ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО” ЧАЧАК

ЗА 2019. ГОДИНУ



ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Надзорни одбор
Број: 3371-2/18
Датум: 10.12.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 15/2016),
44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу
и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило” Чачак са Законом о
јавним предузећима („Службени лист града Чачка”, бр. 22/2016 и 20/2018) и члана
44.  Статута  Јавног  комуналног  предузећа  за  изградњу  и  одржавање  зелених
површина и  гробља „Градско  зеленило“  Чачак  („Службени  лист  града  Чачка“  бр.
6/2017 и 20/2018), Надзорни одбор на седници одржаној 10.12.2018. године, донео је
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ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
за 2019. годину

Планом  за  2019.  годину су  предвиђена  два  пројекта: 2.200.000,00  за
пројекат  ,,Успостављање  катастра  зелених  површина  града  Чачка  –  ГИС“ и
7.000.000,00 динара из буџета града Чачка за реализацију пројекта ,,Наша шума-
наша брига”.

1. ,,Успостављање катастра зелених површина града Чачка – ГИС“

Предмет   је  израда  Пројекта „Успостављање Катастра  зелених  површина
Града Чачка-ГИС“ који је проистекао из опредељења ГУП-а да се постојећи фонд
зелених  површина  града  заштити  и  унапреди.  Данас  се  управо  ГИС  зелених
површина сматра неопходном основом за реализацију оваквог опредељења.

Циљ Пројекта израде катастра зеленила Чачка и стално ажурирање података
је коначно успостављање свеобухватног информационог система зелених површина
Чачка који  треба  да  омогући  различите  погледе  на  податке  система,  а  то  су:
графичка и табеларна презентација података система; анализа података система;
вођење еиденције о интервенцијама на јединицама одржавања; вођење евиденције
о заштићеним природним добрима; израда годишњег плана радова на одржавању
јавних зелених површина: планирање реалног буџета: дистрибуција података путем
интернета; управљање  и  администрација  системом; размена  података  са  другим
информационим системима.

ГИС ЗП Чачак ће  имати  непроцењиви  значај  у  економском,  управљачком,
планерском  и  едукативном  смислу.  Израда  оваквог  информационог  система  је
императив одрживог развоја града.

Задатак пројекта је прикупљање просторних података за све зелене површине
града Чачка и  просторних  и  атрибутских  података  за  јединице  одржавања  којим
управља ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. Даљим развојем пројекта, сталним уносом
нових и ажурирањем постојећих података предвиђено је обједињавање података за
све зелене површине на административном подручју града Чачка. Овај систем ће се
надограђивати  подацима јавних  зелених површина  са  административног  подручја
града Чачка, како би се успоставио информациони систем за целу територију града.

Подручја на ком ће ЈКП „Градско зеленило“ Чачак прикупљати податке су на
целој територији града Чачка.

За потребе објективног сагледавања стања и дефинисања зелених површина
на целокупној територији користиће се дигитални ортофото града .
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