
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи Републике Србије («Службени гласник 

РС»,  бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 4. и члана 8. Закона о 

заштити животне средине («Службени гласник РС», број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 

72/2009-други закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-други закон, 95/2018-други 

закон), члана 69. став 1. тачка 17. Статута Општине Параћин («Службени лист општине Параћин», 

бр. 22/2018, 4/2019) и члана 7. став 1. тaчка 17. Пословника Општинског већа општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин», бр. 36/2020),  

Општинско веће општине Параћин, на седници одржаној дана 21.10.2022.  године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

ЗЕЛЕНOГ САВЕТА 

 
Члан 1. 

Образује се Савет за заштиту и унапређење животне средине - Зелени савет (у даљем 

тексту: Савет), као стручно саветодавно радно тело Општинског већа у области заштите и 

унапређења животне средине и одрживог развоја. 

 
Члан 2. 

Савет се оснива у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине, 

подстицању учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења спровођења стратегија, 

програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја, 

обезбеђивања услова, предлагања и предузимања 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 аката које припрема и предлажу органи општине Параћин и јавна 

предузећа чији је оснивач општина Параћин, а која се односе на животну средину, употребу 

природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом у циљу 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; 

6.  унапређења локалне демократије и учешћа јавности у процесу одлучивања о процени 

утицаја и стратешкој процени утицаја на животну средину; 

7.  унапређења међуопштинске, регионалне и међународне сарадње општине Параћин у 
области заштите и унапређења животне средине; 

8. као и другим питањима из ове области у складу са позитивним прописима, 

ратификованим међународним уговорима и конвенцијама, плановима, програмима и стратегијама 

заштите животне средине Републике Србије и општине Параћин, Статутом општине Параћин и 

овим Решењем. 
 

Члан 3. 

Сходно одредбама члана 2. овог Решења, Савет: 

- покреће и упућује иницијативу надлежним органима, предузећима, установама, 

организацијама и другим субјектима за спровођење одређених активности које се тичу заштите и 

унапређења животне средине, уз подршку Општинског већа; 



- покреће иницијативу за доношење одговарајућег правног акта везаног за заштиту и 

унапређење животне средине, уз подршку Општинског већа; 

- покреће иницијативу за измену и допуну постојећег правног акта везаног за заштиту и 
унапређење животне средине, уз подршку Општинског већа; 

- учествује у припреми израде предлога правних аката везаних за заштиту и унапређење 

животне средине; 

- даје образложено мишљење на нацрт одлука, прописа и аката који су у поступку усвајања 

пред органима локалне самоуправе и упућује га органу надлежном за усвајање предметног акта; 

- учествује у активностима обележавања значајних датума у вези заштите животне средине 

чија је сврха подсећање на значај квалитета животне средине и уставом загарантовано право сваког 

човека на здраву животну средину; 

- организује акције у циљу подизања, усмеравања и јачања јавне свести о значају заштите 

животне средине. 

Члан 4. 

Савет има 16 чланова који се именују из реда представника: Општинског већа, општинских 

управа, јавних предузећа, здравствених установа, просветних установа, медија, удружења 

грађана, привреде и грађана – стручњака и активиста у области заштите животне средине. 

Савет има секретара који се именује из реда запослених у Општинској управи који обавља 

стручне и административне послове за потребе Савета. 

 
Члан 5. 

Именују се чланови Савета за заштиту и унапређење животне средине - Зелени савет, у 

следећем саставу: 

 

1. Жарко Савић, члан Општинског већа, председник, 

2. Саша Ружић, члан Општинског већа, заменик председника, 

3. Марија Миленковић, помоћник председника општине, члан, 

4. Јелена Радовановић, начелник Управе за локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности, члан, 

5. Владимир Јанковић, Управа за инвестиције и одрживи развој, члан, 

6. Весна Радоjић, Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, члан, 

7. Немања Пантић, Јавно предузеће «Водовод» Параћин, члан, 

8. Марко Јеленић, Јавно комунално предузеће «Параћин», члан, 

9. Јасмина Савић, Дом здравља Параћин, члан, 

10. Ненад Милосављевић, Технолошка школа Параћин, члан, 

11. Сања Балмазовић, РТВ «Канал М», члан, 

12. Анђелка Милановић, удружење грађана «Еколошко-образовни центар ЕКОЦ» Параћин, члан, 

13. Дејан Стаматовић, ''Vacsi'', доо, Доња Мутница, члан, 

14. Владан Вугделија, представник грађана, члан, 

15. Данијела Ранчић, инжењер струковних студија за екологију, члан и  

16. Јасмина Цветковић, представник мреже еко-повереника СКГО. 

 

За обављање стручних и административних послова за потребе Савета, за секретара Савета, 

именује се Ивана Томић, дипломирани правник. 

 

Члан 6. 

Савет ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног броја чланова. 

Савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

У раду Зеленог савета могу учествовати, без права гласа и: стручњаци у питањима која се 

налазе на дневном реду Савета, на позив председника Савета; представници јавних предузећа која 

обављају комуналну делатност, када се ради о  питањима спровођења мера заштите животне 



средине; као и представници заинтересованих грађана, када Савет разматра питања која су од 

значаја за непосредно  остваривање њихових права и  интереса у  питањима заштите животне 

средине. 

Члан 7. 

Конститутивну седницу Савета сазива Председник општине. 

Савет на конститутивној седници доноси Пословник о раду, којим ближе уређује права и 

дужности председника, заменика председника и чланова Савета, начин рада Савета, акта која 

доноси Савет, јавност рада Савета, стручну и административну подршку раду Савета, престанак 

чланства у Савету као и друга питања од значаја за рад Савета. 

 
Члан 8. 

Органи општине и јавна предузећа чији је оснивач општина су обавезни да у писаној форми 

обавесте Савет о покретању поступка израде правних аката, планова и програма чија примена може 

имати утицаја на животну средину ради укључивања Савета припрему израде истих. 

Пре усвајања наведених аката надлежни органи из претходног става овог члана су дужни 

да од Савета затраже мишљење на нацрт аката у писаној форми. 

Савету се оставља разуман рок, који не може бити краћи од 10 дана, да достави мишљење. 

Уколико се у предвиђеном року Савет не изјасни о поднетом нацрту акта и не достави 

надлежном органу своје образложено мишљење, сматра се да је дао позитивно мишљење. 

 
Члан 9. 

Рад Савета је јаван. 

Јавност рада Савета обезбеђује се позивањем и присуствовањем представника медија на 

седницама Савета, одржавањем конференција за штампу, издавањем саопштења, објављивањем 

извештаја о раду Савета и докумената које Савет израђује на веб сајту Општине као и на други 

погодан начин обавештавања грађана о питањима које разматра Савет. 

О јавности рада Савета стара се председник. 

Председник Савета дужан је да учини доступном јавности сваку информацију која је од 

значаја за грађане у области заштите животне средине, до које је Савет дошао у обављању послова 

из своје надлежности. 
 

Члан 10. 

О раду Савета, председник Савета упознаје Општинско веће једном годишње, најкасније до 

31. јануара текуће године, подносећи извештај о раду за претходну годину. 

 
Члан 11. 

Средства за рад и активности Савета, обезбеђују се у буџету општине Параћин као и путем 

донација и пројеката финансираних од стране међународних и домаћих донатора. 

За свој рад чланови Савета не примају финансијску надокнаду. 

 
Члан 12. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 

Параћин». Решење објавити и на званичној интернет презентацији општине Параћин. 

Даном ступања на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о образовању Зеленог савета 

(«Службени лист општине Параћин» број 4/14). 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-191/2022-III  од 21.10.2022.  године 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,  

 

   Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење Решења о образовању Савета за заштиту и унапређење 

животне средине - Зелени савет садржан је у одредбама члана 69. став 1. тачка 17. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине Параћин», бр. 22/18, 4/19) и члана 7. став 1. тачка 17. 

Пословника Општинског већа општине Параћин («Службени лист општине Параћин», бр. 36/20) 

којима је прописана надлежност Општинског већа да образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности. 

На основу члана 74. Устава Републике Србије («Службени гласник РС», бр.98/2006 и 

115/2021– амандмани), свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно 

обавештавање о њеном стању, свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, 

одговоран је за заштиту животне средине и свако је дужан да чува и побољшава животну средину. 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

РС», бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Општина, преко својих 

органа, у складу са Уставом и законом, стара се о заштити животне средине. 

На основу члана 4. став 1. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», 

број 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-други закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-други 

закон, 95/18-други закон), систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђују 

субјекти система заштите животне средине и то: Република Србија, аутономна покрајина, општина, 

односно град, предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници који у обављању 

привредне и друге делатности користе природне вредности, угрожавају или загађују животну 

средину, научне и стручне организације и друге јавне службе, грађанин, групе грађана, њихова 

удружења, професионалне или друге организације. 

На основу члaнa 4. став 2. Закона о заштити животне средине, сви субјекти система 

заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину. 

На основу чланa 8. Закона о заштити животне средине, субјекти система заштите животне 

средине дужни су да међусобно сарађују, обезбеђују координацију и усклађивање у доношењу и 

спровођењу одлука. 

На основу члана 14. Закона о заштити животне средине, контролу коришћења и заштиту 

природних ресурса и добара обезбеђују  органи и организације Републике Србије,  аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе, у складу са овим и посебним законима. 

На основу Закона о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности 

у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине («Службени гласник 

РС - Међународни уговори», бр. 38/2009), Република Србија ће гарантовати право на доступност 

информација, учешће јавности у доношењу одлука и право на правну заштиту у питањима животне 

средине, у складу са одредбама ове конвенције. 

Циљ образовања Савета за заштиту и унапређење животне средине - Зеленог савета је 

унапређење информисања грађана о  стању  животне средине,  подстицање учешћа  јавности  у 

процесу доношења одлука, унапређење спровођења стратегија, програма и планова у области 

заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја, обезбеђивање услова, предлагања и 

предузимања 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 аката које припрема и предлажу органи општине Параћин и јавна 

предузећа 

чији је оснивач општина Параћин, а која се односе на животну средину, употребу 

природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом у циљу 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; 

6. унапређења локалне демократије и учешћа јавности у процесу одлучивања о процени 

утицаја и стратешкој процени утицаја на животну средину; 

7. унапређења међуопштинске, регионалне и међународне сарадње општине Параћин у 

области заштите и унапређења животне средине; 

8. као и другим питањима из ове области у складу са позитивним прописима, 
ратификованим међународним  уговорима  и  конвенцијама,  плановима,  програмима  и  
стратегијама заштите животне средине Републике Србије и општине Параћин, Статутом 

општине Параћин и овим Решењем. 
 

 
 


