На основу члана 37. Статута општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског
округа'', број 16/08), чл. 13, 14. и 20. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник
Републике Србије”, бр.36/09 и 88/10), Скупштина општине Босилеград, на седници
одржаној дана 19.12.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ РЕВИЗИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (ЛПУО)
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Члан 1.
Приступа се изради ревизије Локалног плана управљања отпадом на територији
општине Босилеград (у даљем тексту ЛПУО).
Члан 2.
Циљ израде ревизије ЛПУО-м је да се обезбеде и осигурају услови за здраву
животну средину.
Ревизијом ЛПУО-м контролише се:
- управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна
средина,
- превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и
рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од његовог
штетног дејства на здравље људи и животну средину,
- поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из
отпада и коришћење отпада као енергента,
- развој поступка и метода за одлагање отпада,
- санацију неуређених одлагалишта отпада,
- праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада,
- развијање свести о управљању отпадом.
Члан 3.
Решењем Начелника Општинске управе општине Босилеград именоваће се лице
испред општине које ће координирати израду ревизије
ЛПУО-м (општински
координатор).

Члан 4.
Израда ревизије Локалног Плана Управљања Отпадом (ЛПУО-м) на територији
општине Босилеград финансираће се из буџета општине Босилеград, наменског
подрачуна буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине и других извора.
Члан 5.
На начин прописан законом, биће изабрана фирма која ће израдити ревизију ЛПУО
на територији општине Босилеград.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном гласнику
града Врања”.
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Образложење

Законски основ за доношење ове Одлуке налази се у чл.13, 14. и 20. Закона о
управљању отпадом који предвиђа да јединица локалне самоуправе у оквиру својих
надлежности утврђене законом доноси Локални план управљања отпадом на својој
територији. Планови се доносе на период од 10 година, а поново се разматрају сваких пет
година, и по потреби ревидирају и доносе за наредних 10 година.
На основу напред наведеног постојећи Локални План Управљања Отпадом
(ЛПУО) на територији општине Босилеград потребно је извршити ревизију истог.
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