
NACRT 
 

Na osnovu člana 35 Statuta Opštine Danilovgrad "Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 
43/2018, Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj dana __________2020. 
godine, donijela je   
 
 
 
   O  D  L  U  K  U 

o usvajanju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Danilovgrad.                                             
za period  2020 - 2024. godina 

 
 
 Član 1 
Donosi se Lokalni akcionog plana za biodiverzitet opštine Danilovgrad za period 2020-2024. 
godina / u daljem tesktu Plan/. 
 
 
                                                             Član 2 
Plan se odnosi za cjelokupnu teritoriju opštine Danilovgrad. 
 
 Član 3 
Plan se donosi u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode ("Sl. list CG", broj 054/16 i 18/19-
dr.zakon) za period od pet godina. 
 
 Član 4 
Osnovni cilj Plana je zaštita prirode na lokalnom nivou i razvoj opštine Danilovgrad kroz 
proces očuvanja biodiverziteta i njegovih staništa. 
 
 
 Član 5 
Sastavni dio ove odluke čini Lokalni akcioni plan za biodiverzitet opštine Danilovgrad. 
 
                                                           Član 6 
O sprovođenju Plana staraće se nadležni organ jedinice lokalne samouprave. 
 
                                                           Član 7 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-
opštinski propisi“. 
 
                
 
Broj:  
Danilovgrad,________2020.godine 
 
                                                                            SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD 
 
                                                                                                    P R E D S J E D N I K  
              Zoran Bošković 
 
 
 



 
 
                                                  O b r a z l o ž e nj e 
 
Pravni osnov za usvajanje Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 
opštine Danilovgrad za period 2020-2024. godina, sadržan je u članu 35 Statuta Opštine 
Danilovgrad "Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 43/2018. 
 
Članom 35 Statuta opštine Danilovgrad utvrđeno je da u vršenju poslova iz svog djelokruga 
Skupština opštine, između ostalih akata, donosi i odluke. 
 
Izrada plana i njegov sadržaj definisani su članom 13 Zakona o zaštiti prirode ("Sl. list CG", 
broj 054/16 i 18/19).  
 
U cilju izrade plana Predsjednica Opštine Danilovgrad je donijela dvije odluke i to: Odluku o 
pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet broj 01-262/1 od 07.02.2019. 
godine i Odluku o formiranju radnog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 
opštine Dnilovgrad 01-126/1 od 11.03.2019. godine.  
 
Shodno gore navedenim odredbama, a uzimajući u obzir činjenicu da su do sada  srpovedene 
sve zakonom predviđene procedure za usvajanje Odluke o donošenju Lokalnog akcionog 
plana za biodiverzitet opštine Danilovgrad za period 2020-2024. godina, predlažemo da 
Skupština opštine Danilovgrad usvoji odluku kao u predlogu. 
 
 
 

 


