
На основу члана 45 Закона о локалној самоуправи (’’Сл. лист РЦГ’’, бр. 
42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 38/12 и 10/14) и члана 33 и 37 Статута 
општине Беране (’’Сл. лист РЦГ-општински прописи“, бр. 21/04,34/06 и 
„Сл.лист ЦГ-општински прописи“, бр.6/11), Скупштина општине Беране 
на сједници одржаној дана 10. i 11. јула 2014. године, донијела је 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БИОДИВЕРЗИТЕТ ЗА  
ПЕРИОД 2014 – 2018 година 

 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Локални акциони план за биодиверзитет у општини Беране за 
период 2014-2018 година. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке чини Локални акциони план за 
биодиверзитет у општини Беране  за период 2014-2018 који је 
сачинила Радна група за израду Локалног акционог плана за 
биодиверзитет у општини Беране за период 2014-2018 година. 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
’’Службеном листу ЦГ-општински прописи“. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 
 
Број:02-030-370     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране,11.07.2014.год.                 Горан Киковић 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  
             Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 45 
Закона о локалној самоуправи и члану 33 и 37 Статута општине Беране 
којим је прописано да Скупштина као орган локалне самоуправе 
доноси прописе и друге опште акте. Скупштина поред прописа и других 
аката доноси планове и програме развоја и врши друге послове у 
складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним 
законима. 
     Локални акциони план за биодиверзитет општине Беране 
настао је на иницијативу Предсједника општине и органа локалне 
самоуправе и служби који се баве заштитом животне средине и 
природе, у складу са препорукама и обавезама које су дате у Закону о 
заштити природе и Конвенцији о биолошкој разноврсности. 
              Акциони план, који је саставни део Локалног плана, а према 
коме ће се руководити надлежне општинске службе, јавна предузећа и 
остала заинтересована јавност у обављању својих активности у 
наредним годинама, створиће предуслове за систематско и 
континуирано рјешавање проблема у заштити биодиверзита, јер је 
одрживи развој заједнице у цјелини мисија и будућност општине 
Беране. 
               Локалним акционим планом за биодиверзитет обухваћени су 
ставови и идеје стручних лица из ове области, али и грађана, који желе 
да активно учествују у активностима очувања биодиверзитета. 
 


