
                       
На основу одредаба члана 65. става 1. и 2. Закона о заштити животне средине 

(„Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) у вези са чланом 13. став 1. и 2. и чланом 20. 

став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09), члана 2. 

Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 16/97, 42/98), члана 32. став 

1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 41. И 

138. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа број 21/08 и 8/09) 

и члана 123. Пословника о раду Скупштине општине Владичин Хан („Сл. гласник 

Пчињског округа број 23/08 и 19/09), Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 24.03.2010.године донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

o приступању изради Плана за интегрисано управљање отпадом у 

Општини Владичин Хан 

 

 Члан 1. 

 

  Овом Одлуком се приступа изради Плана за интегрисано управљање 

отпадом у општини Владичин Хан. 

 

      Члан 2. 

 

  У циљу припреме Плана за интегрисано управљање отпадом који ће 

обухватити целокупну територију општине Владичин Хан са свим насељима образујe 

се  Радна група за припрему Плана за интегрисано управљање отпадом. 

 

      Члан 3. 

 

  Задатак Радне групе је: 

 

 да идентификује и евидентира проблеме  у области управљања отпадом у 

општини, 

 да дефинише циљеве припреме Плана, 

 да припреми начелни оквир и временске оквире припреме Плана, 

 да дефинише пројектни задатак за припрему плана, 

 да у року од три месеца поднесе Скупштини извештај и предложи усвајање 

Плана, 

 да дефинише регулативни оквир припреме Плана, 

 да прикупи и обради основне информације о територији садржајима и 

становништво општине, 

 да прикупи и обради податке о економских активностима у општини, 

 да прикупи податке и изврши анализу постојећег институционалног оквира 

управљања отпадом у општини, 

 да прикупи и обради податке о постојећем начину сакупљања транспорта и 

одлагање отпада. 

 да прикупи и обради податке о постојећем обухвату организованим сакупљањем 

отпада, 



 да прикупи и обради податке о постојећим количинама и врстама отпада које се 

сакупљају, 

 да прикупи и обради податке о развијености селекције и рециклаже отпаде у 

општини, 

 да на основу истраженог стања дефинише специфичне циљеве Плана и прецизан 

садржај Плана, 

 да анализира стање, прогнозира развој ситуације, испита варијантна решења и 

дефинише најбоље опције за поступање у појединим аспектима управљања 

отпадом, 

 да на основу свих предходних активности  елаборира планске поставке у 

области управљања отпадом укључујући и стратегију имплементације Плана, 

 да припрема Акциони план реализације Плана за интегрисано управљање 

отпадом укључујући, уз динамику реализације и носиоце, односно одговорне за 

поједине активности. 

            

Члан 4. 

 

 План управљања отпадом доноси се за период од десет година, поново се 

разматра сваких пет година и по потреби се ревидира и доноси за наредних десет 

година. 

 

Члан 5. 

 

       Радну групу чине председник и шест чланова које на предлог Општинског 

Већа општине Владичин Хан именује скупштина општине Владичин Хан из области 

комуналне делатности, екологије, здравства, просвете, економије, геологије, привреде, 

невладиног сектора, правне струке, месних заједница и медија.   

 

Члан 6. 

   

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Врање“. 
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