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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-160/2018-01 

Датум: 01.08.2018. године 

ЦРНА ТРАВА                                                                                            

 

 

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

број 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 

28. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, 17/2012), члана 3. 

Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна 

Трава за 2018. годину, број 06-142/2018-01 од 29.06.2018. године, 

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 01.08.2018. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

о приступању изради Програма заштите животне средине  

општине Црна Трава 2019-2029. године 

 

Члан 1. 

Општина Црна Трава приступа изради Програма заштите животне средине општине 

Црна Трава 2019-2029. године (у даљем тексту: Програм). 

 

Члан 2. 

Циљ Програма је израда стратешког документа у овој области којим ће се 

дефинисати проблеми из области заштите животне средине у општини Црна Трава, 

препознати трендови, потребе и утврдити приоритети за наредни период, а у скалду са 

Националним програмом заштите животне средине Републике Србије, Националном 

стратегијом одрживог развоја Републике Србије, као и интересима и специфичностима 

општине Црна Трава, како би се обезбедила усклађеност политике заштите животне 

средине са другим секторским политикама. 

Програм се разрађује са циљем развоја модерне политике заштите животне средине 

у општини Црна Трава током следеће деценије. Програм ће бити реализован Акционим 

планом, који ће обезбедити правни и институционални основ за бројне текуће и будуће 

програме и пројекте из области животне средине. 

Акционим планом посебни циљеви Програма и задаци утврђени Програмом 

разврставају се на активности, мере и пројекте, утврђују се надлежне и партнерске 

институције и организације, дефинишу рокови или период реализације, извори 

финансирања и потребна финансијска средства. 

 

 



 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине Црна Травада образује радну групу која ће бити 

задужена за обезбеђење потребних података о стању животне средине на подручју 

општине Црна Трава, израду извештаја о стању животне средине припрему листе 

проблема и приоритета, израду пројектне документације, праћење израде Програма исл. 

 

 

Члан 4. 

Носилац и имплементатор Програма је општина Црна Трава, а за израду Програма 

биће ангажована референтна институција, која ће бити изабрана спровођењем поступка 

јавне набавке. 

 

Члан 5. 

Израда Програма финансираће се из буџета општине Црна Трава за 2018. годину. 

 

Члан 6. 

Обавеза општине Црна Трава је да пружа подршку и неопходне информације за 

израду Програма. 

Време израде Програма је оквирно осам месеци, након потписивања уговора са 

референтном институцијом изабраном у поступку јавне набавке. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

____________________ 

  

 

 


