
 
 
На основу члана 20. став 1. тачка 11. а у вези члана 24. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 – др.закон), члана 68. став 
1. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) и 
члана 37. Статута општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског округа'', број 
16/08 и 20/09), Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној дана 31.01.   
2017. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 

О ЗАПОЧИЊАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

 ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА  

ОПШТИНE БОСИЛЕГРАД ЗА ПЕРИОД 2017-2021. 

 
 

Члан 1.  

 Овом Одлуком започиње се процес израде и имплементације Локалног 
еколошког акционог плана општине Босилеград 2017-2021. (у даљем тексту: ЛЕАП) 
у складу са Националним програмом и својим интересима и специфичностима. 
  

Члан 2. 

 Сврха израде ЛЕАП-а општине Босилеград за период 2017 – 2021. је да се 
направи анализа постојеће ситуације, сагледа визија развоја општине Босилеград, 
изврши процена тренутног стања животне средине по областима и одреде 
приоритетне акције путем израде акционог плана. 
 

Члан 3. 

 Циљ ЛЕАП-а општине Босилеград за период 2017 – 2021. је да идентификује, 
процени и рангира проблеме у области животне средине базирано на ризицима 
везаним за људско здравље, еколошки систем и укупни квалитет живота, као и 
усклађивање заштите животне средине са еколошким развојем. 
 

Члан 4. 

Решењем Начелника Општинске управе општине Босилеград именоваће се 
лице испред општине које ће координирати израду ЛЕАП-а (општински 
координатор). 

Члан 5. 

У сврху израде ЛЕАП-а формираће се радна група и друге институције које 
ће бити ангажоване по потреби. 

 
Члан 6. 

Решењем  Начелника Општинске  управе општине Босилеград именоваће се 
чланови радних група из члана 5. ове Одлуке. 
 
 
 
 



 
Члан 7. 

 Израда и имплементација ЛЕАП-а спровешће се у сарадњи са образовним 
установама, научним установама и институтима, јавним комуналним предузећима, 
пословним сектором, удружењима и заинтересованим грађанима. 
 

Члан 8. 

 Пројекат за израду ЛЕАП-а финансираће се из буџета општине Босилеград, 
наменског подрачуна буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине и 
других извора. 
 

Члан 9. 

На начин прописан законом, биће изабрана фирма која ће израдити ЛЕАП за 
подручје општине Босилеград. 

 
Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Врања“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06-20/2017 

У Босилеграду, дана 31.01.2017. године 

 

 

                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                 Славчо Владимиров



 


