
  

 

„Сл. лист града Београда“ број 8/15  

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 13. фебруара 2015. године, у вези 

члана 68 става 1 Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09,   

36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон,  и 43/11- одлука УС) и члана 77 става 1 тачке 12 Статута 

града Београда ("Сл. лист града Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) а на основу члана 24 тачке 10 

Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14- пречишћен текст и 

73/14), донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И 

УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2016.-2021. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на 

територији градске општине Обреновац за период 2016.-2021. године (у даљем тексту: Локални 

акциони план).  

 

Члан 2. 

Локални акциони план представља основни стратешко-плански документ за развој и 

унапређење животне средине. 

 

Члан 3. 

Локални акциони план, у складу са актима и плановима града Београда, садржаће 

нарочито: стање, мере, процену утицаја на здравље људи у случају угрожене животне средине, 

носиоце, начин, динамику и средства за реализацију плана.  

 

Члан 4. 

              Израда Локалног акционог плана поверава се Јавном предузећу за заштиту и унапређење 

животне средине на територији градске општине Обреновац, које је дужно да нацрт Локалног 

акционог плана изради до 15.09.2015. године. 

 

Члан 5. 

               Средства за израду Локалног акционог плана обезбеђена су, односно обезбедиће се у 

Буџетском фонду Управе градске општине Обреновац. 

 

Члан 6. 

Веће градске општине Обреновац пратиће спровођење ове Одлуке и предузимати потребне 

радње у циљу њеног спровођења.  

Веће градске општине Обреновац упутиће нацрт Локалног акционог плана на јавну 

расправу и одредити време трајања јавне расправе. 

  

Члан 7. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Београда".  

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020- 24 од  13. фебруара 2015. године 
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