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На основу члана 6. и члана 11. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине 

Александровац“, број 9/2019) и тачке 6. Закључка Општинског већа општине Александровац („Службени 

лист општине Александровац“, број 3/2022), Одељење за пољопривреду и рурални развој општинске 

управе општине Александровац, сачињава   

Извештај  

о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног плана управљања отпадом у случају 

ванредних ситуација за општину Александровац 

 

1. Увод  

 

Локални план управљања отпадом у случају ванредних ситуација, један је од веома важних  

докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину управљања 

отпадом у ванредним ситуацијама, неопходно је да и грађанке и грађани узму учешћа и дају своје 

мишљење и предлоге како би она боље осликавала вољу становника наше општине и са тим циљем 

спроведен је процес јавне расправе о Нацрту Локалног плана управљања отпадом у случају ванредних 

ситуација за општину Александровац. 

Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед поступка током јавне расправе о Нацрту 

Локалног плана управљања отпадом у случају ванредних ситуација за општину Александровац.  

 

2. Поступак 

 

Поступак јавне расправе о Нацрту Локалног плана управљања отпадом у ванредним ситуацијама за 

општину Александровац спроведен је у периоду од 5.фебруара 2022. године  до 21.фебруара 2022. године 

.  

 Током поступка јавне расправе о Нацрту Локалног плана управљања отпадом у ванредним 

ситуацијама за општину Александровац: 

1. Општинско веће општине Александровац донело је и објавило обавештење на званичном сајту  

општине Александровац као и средстава информисања на територији општине Александровац 

које гласи: 

 Јавна расправа  о Нацрту Локалног плана управљања отпадом у ванредним ситуацијама за 

општину Александровац трајаће почев од 5.фебруара 2022. године  до 21.фебруара 2022. 

године.  

Усмена јавна расправа о Нацрту Локалног плана управљања отпадом у ванредним ситуацијама 

за општину Александровац у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке 

биће одржана 22.фебруара 2022.године са почетком у 10.00 часова у сали општине  

Александровац.  

2.  У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и 

физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, 

сугестије и предлоге на Нацрту Локалног плана управљања отпадом у ванредним ситуацијама 

за општину Александровац и то предајом на писарници Општинске управе општине 

Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше 

Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу 

radica.dzamic@aleksandrovac.rs  .  
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 Током поступка јавне расправе о Нацрту Локалног плана управљања отпадом за општину 

Александровац, организована је:  

1. Јавна расправа  

На усменој јавној расправи није учествовао ни један грађанин и грађанка.  

 Током поступка није достављен ни један предлог. Такође није достављена ни једна примедба.  

 

Према Програму јавне расправе о Нацрту Локалног плана управљања отпадом у ванредним 

ситуацијама за општину Александровац, јавна расправа је одржана 22.фебруара 2022.године. Одржавање 

Јавне расправе било је заказано у сали општине Александровац, али  је због погоршања епидемиолошке 

ситуације измењено  је место одржавања и заказано у велику салу Дома културе Милосав Буца Мирковић 

у Александровцу са почетком у 10.00 часова. О промени места одржавања Јавне расправе, благовремено 

је обавештена јавност.  

 

Позив за учешће у јавној расправи објављен је на сајту општине Александровац, у емисији Жупска 

хроника, на огласној табли општине Александровац и фејсбук страници Информативне службе. Тако да 

су сви заинтересовани могли да присуствују и да активно учествују у дискусији. 

 

У јавној расправи су учествовали следећи представници локалне самоуправе: 

 

      1. Радица Џамић Старинац, начелник одељења за пољопривреду и рурални развој; 

      2. Негован Ивановић, саветник за животну средину и туризам; 

 

Представник ЈКСП''АЛЕКСАНДРОВАЦ'' Александровац;  

1. Војкан Сауловић; 

 

Јавној расправи о Нацрту Локалног плана управљања отпадом за општину Александровац, 

присуствовали су и представници Информативне службе Дом културе Александровац. 

 

До истека јавне расправе није достављен ни један предлог, а ни примедба. 

У току усмене јавне расправе није било предлога и сугестија. 

           Обзиром да грађанке и грађани нису показали велико интересовање за учешће у јавној расправи и 

да није било поднетих захтева, иста је закључена у 10.30 часова. 
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Број: 320-180/2022-06 од 19.априлa 2022. године  

 

                                                                                      Начелник одељења за пољопривреду и  

                                                                                                                           рурални развој 

                        Радица Џамић Старинац,с.р. 

 

 


