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                   На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 43. и 46. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), члана 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), 
члана 161. став 1, члана 176.   Пословника о раду Скупштине општине Прњавор (“Службени 
гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 
сједници одржаној дана __.__.2022. године, д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о  изради и усвајању   Локалног еколошког акционог плана  општине Прњавор за 

период од 2023. до 2028. године. 
 

Члан 1. 
 

Скупштина општине Прњавор доноси одлуку да се покрене поступак  израде и 
усвајања   Локалног еколошког акционог плана за подручје општине Прњавор (у даљем 
тексту: ЛЕАП), за период од 2023. до 2028. године. 
 

Члан 2. 
 

Циљ израде ЛЕАП-а је процјена стања животне средине, утврђивање проблема и 
приоритета, те одређивање дугорочних мјера за предвиђање, спречавање загађења и 
активности заштите животне средине, који су од интереса и у надлежности јединице локалне 
самоуправе. 

 
Члан 3. 

 
Локални еколошки акциони план треба да садржи: 

- податке о стању животне средине по појединим елементима животне средине, 
те оцјену стања животне средине, 

- мјере за предвиђање, спречавање и ограничавање загађења животне средине, 
- субјекте који су дужни да спороводе мјере и овлашћења у вези са спровођењем 

мјера заштие животне средине, 
- мониторинг животне средине и оцјену употребе успостављања мреже за 

додатни мониторинг животне средине, 
- начин спровођења интервентних мјера у ванредним случајевима загађења 

животне средине, рокове за предузимање појединих мјера, 
- изворе финансирања за спровођење појединих мјера и процјену потребних 

средстава и  
- друге потребне податке. 

 
 

Члан 4. 
 Рјешењем начелника општине, именоваће се радна група за израду ЛЕАП-а и 

општински координатор који су задужени за обезбјеђење потребних података о стању 



животне средине на подручју Општине, израду извјештаја о стању животне средине, 
припрему листе проблема и приоритета у области животне средине. 

Радна група састављена је од представника општинских служби, привредног сектора, 
јавних установа и предузећа, образовних и здравствених институција, мјесних заједница и 
невладиних организација. 

 
Члан 5. 

 
Одјељење за просторно уређење ће  извршити израду  пројектног задатка, који ће 

доставити  Служби за јавне набавке општине Прњавор, ради  провођења  процедуре избора 
најповољнијег понуђача за носиоца израде плана.   

                                                              
 
                                                           Члан 6. 
 
На основу члана 133.  тач. 6). Статута општине Прњавор, нацрт Плана ће се упутити 

на јавну расправу.      
 
                                                               Члан 7. 
 

         Након  израде Локалног еколошког акционог плана и проведене јавне расправе,  
прибавиће се сагласност Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске, и  заједно са приједлогом  Плана доставити Скупштини општине 
Прњавор на усвајање. 

                                                        
                                                               Члан 8. 

 
За реализацију ове одлуке су  обезбјеђена средства из буџета Општине. 
 
 

        Члан 9. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

    
 

 
Број:01-___-___/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:__.__.2022. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор   Жељко Симић, мастер политикологије 

  
 
 
 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 Садржан је у члану 43. и 46. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), којим је прописано да је надлежни орган 
јединице локалне самоуправе дужан да припреми и донесе Локални план заштите животне 
средине, и члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18), којим је дато у надлежност Скупштине општине, доношење оваквих 
одлука. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17 

Чланом  161. став (2), Пословника, („Службени гласник општине Прњавор“, број: 
21/17, 23/17 и 32/17) прописани су општи акти који доноси скупштина у вршењу своје 
надлежности, чланом 175. став (1), одређено је да се општи акти доносе, по правилу, у двије 
фазе, а чланом 176.   прописан  је садржај и поступак општег акта, који се доноси у нацрту. 
 
  
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Чланом 43. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике 
Српске“, број 71/12), прописано је да јединице локалне самоуправе доносе План заштите 
животне средине. 
             Циљ израде овог документа је промовисање јавне свијести и одговорности за 
заштиту околине, подршка инвестицијама у овој области  кроз укључивање шире јавности 
у процес планирања и израде документа. Поред наведеног, израда ЛЕАП-а има за циљ 
омогућавање приступа финанцијским средствима намијењеним за заштиту животне 
средине.  
 Обзиром да Локални еколошки акциони план општине Прњавор, усвојен за период 
2015-2020. године, није више на снази, потребно је приступити изради новог плана који ће 
након усвајања ове одлуке у нацрту, бити предочен скупштини општине на усвајање као 
коначан  приједлог.       
   
 
МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 
  За провођење ове oдлуке биће обезбјеђена средства из буџета општине. 
 
 


