
На основу члана 68.  Закона о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС“, бр. 

135/04 и 36/09), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07),  члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан ( „Сл. гласник 

Пчињског округа“, бр. 21/08 и 8/09) и члана 123. Пословника о раду Скупштине општине  

Владичин Хан (Сл. гласник Пчињског округа“, бр: 23/08 и 19/09)  , Скупштина Општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана 24.03.2010. године донела је  

 

 

 

ОДЛУКУ 

О приступању изради Локалног Еколошког 

Aкционог Плана за Општину Владичин Хан 

 

 

 

                                                           Члан 1. 

 

 Овом одлуком се приступа изради  Локалног Еколошког Акционог Плана за 

општину Владичин Хан. 

 

 

                                                           Члан 2. 

 

 

 У циљу припреме Локалног Еколошког Акционог Плана за општину Владичин Хан  

који ће дефинисати програм заштите и унапређења животне средине на територији 

општине Владичин Хан  посебним Решењем образоваће се радна група за припрему 

Локалног Еколошког Акционог Плана за општину Владичин Хан. 

 

                                                           Члан 3. 

 

Задатак Радне групе  је: 

 

-да се ближе упозна са методологијом ЛЕАП-а и активно учествује у изради овог 

документа, помогне у обезбеђивању адекватне координације између ЛЕАП-а и различитих 

општинских и других служби, органа и организација, подиже јавну свест у области 

заштите животне средине. Идентификује најзначајније проблеме животне средине на 

територији општине Владичин Хан , да на основу релевантних података   да преглед 

ситуације и изврши стручну анализу тенденција у скорој будућности за проблеме у 

одговарајућој области заштите животне средине  и да стручну анализу стања животне 

средине са прегледом мера, да изради Акциони план који ће приказивати неопходне 

активности како би се тренутна ситуација  довела до ситуације која ће бити дефинисана на 

листи приоритетних циљева. 

 

                                                           

 



         Члан 4. 

 Локални акциони план доноси се за временски период од најмање пет година и у 

складу је са Планом интегралног управљања отпадом у општини Владичин Хан. 

 

 

                                                           Члан 5. 

 Радну групу чине Председник и шест чланова које на предлог Општинског Већа  

општине  Владичин Хан именује скупштина општине Владичин Хан из области животне 

средине, комуналне делатности, урбанизма и просторног планирања, индустрије, 

здравства, привреде, хидрологије, правне струке, невладиног сектора, месних заједница и 

медија.  

 

                                                            

       Члан 6.  

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Врања. 

 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 ВЛАДИЧИН ХАН 

 БРОЈ: 06-14/22/2010-01 
 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИЦА, 

_________________                                                                                    

 Данијела Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


