На основу члана 13. и 20. став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 -др. закон) и члана 40. став 1
тачка 4. Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 127/18),
Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 26.06.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног плана управљања отпадом
на територији општине Дољевац
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Локалног плана управљања отпадом за
територију општине Дољевац (у даљем тексту: Локални план управљања отпадом).
Члан 2.
Локални план управљања отпадом доноси се за периоод од десет година.
Члан 3.
Локални план управљања отпадом садржи:
1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или
одложен у оквиру територије обухваћене планом;
3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других
јединица локалне самоуправе;
4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге
јединице локалне самоуправе;
5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада
у области која је обухваћена планом;
6) програм сакупљања отпада из домаћинстава;
7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;
8) програм сакупљања комерцијалног отпада;
9) програм управљања индустријскаим отпадом;
10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног
отпада;
11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у
комуналном отпаду;
12) програм развијања јавне свести о управљању отпадом;
13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада,
укључујући податке о урбанистичко техничким условима;
14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за
поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;
15) мере санације неуређених депонија;
16) надзор и праћење планираних активности и мера;
17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;
18) сарадњу између две или више јединица локалне самоуправе;
19) рокове за извршење планираних мера и активности;
20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом
Члан 4.
Локални план управљања отпадом припрема одељење за урбанизам,
инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине

Дољевац у сарадњи са другим органима надлежним за послове привреде, финансија,
заштите животне средине, урбанизма, као и са представницима привредних друштава,
односно предузећа, удружења, стручних институција, невладиних и других
организација које се баве заштитом животне средине, укључујући и организације
потрошача.
Члан 5.
Финансијска средства за израду Локаног плана управљања отпада обезбеђују се
у буџету општине Дољевац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Ниша“.
Број: 501-21
У Дољевцу, 26.06.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Смиљковић

