
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Општинска управа 

01 бр. 501-13/15 

26.06.2015.г. 

А р и љ е 

 

На пснпву чл. 18, 24 и 28. став 1. Закпна п прпцени утицаја на живптну средину («Сл. 
гл.РС.», брпј 135/04,36/09)и чл.18. и 192. Закпна п ппштем управнпм ппступку ("Сл. лист СРЈ", 
бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), у ппступку пцене Студије п прпцени утицаја 
на живптну средину прпјекта изградое „МХЕ Лазине“ на реци Мали Рзав, нпсипца прпјекта 
„Energy solutions“ д.п.п. Нпви Бепград,  д п н пс и : 

 

Р Е Ш Е О Е 
 

IДаје се сагласност нпсипцу прпјекта „Energy solutions“ д.п.п. Нпви Бепград на Студију п 
прпцени утицаја на живптну средину прпјекта изградое „МХЕ Лазине“ на реци Мали Рзав; 

 
IIНАЛАЖЕ СЕ - нпсипцу прпјекта „Energy solutions“ д.п.п. Нпви Бепград, Булевар др. 

Зпрана Ђинђића 67/08,да при реализацији предметнпг прпјекта, у свему исппштује услпве 
псталих надлежних пргана и прганизација, Студију п прпцени утицаја на живптну средину у 
пптпунпсти а наручитп мере заштите живптне средине утврђене у предметнпј студији и прпграм 
праћеоа утицаја на живптну средину  (ппглавља 8. и 9. Студије). 
 

IIIНпсилац прпјекта је дужан да у рпку пд две гпдине пд дана дпбијаоа пвпг решеоа 
заппчне извпђеое прпјекта из тачке 1. пвпг решеоа. Решеое и предметна Студија п прпцени 
утицаја на живптну средину саставни су деп техничке дпкументације. 

 
IVО трпшкпвима ппступка биће решенп ппсебним решеоем. 

 

П б р а з л о ж е њ е 
 

Општинскoj управиппштине Ариље, свпјим ппднескпм пбратип се „Energy solutions“ 
д.п.п. Нпви Бепград  – да за прпјекат изградое „МХЕ Лазине“ на реци Мали Рзавизда сагласнпст 
на Студију п прпцени утицаја на живпту средину. 

 
У складу са чланпм 20. Закпна п прпцени утицаја на живптну средину, пбезбеђен је јавни 

увид, 08.05.2015.гпдине прганизпвана презентација и спрпведена јавна расправа п предметнпј 
Студији. Оглас је пбјављен у дневнпм листу „Пплитика“. 
 

На ппднет захтев за издаваое сагласнпсти на Студију п прпцени утицаја су дпстављена 
мишљеоа заинтереспване јавнпсти и заинтереспваних пргана и прганизација. Примедбе су 
дпставили ЈП за впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље, Мирпљуб Ђурић, Иван Дамљанпвић, Впјин 
Ђпрђевић, Милан М.Гпрдић, Перишић Тпмислав и Филиппвић Видпје и Иван Никплић. 
Примедбе су заједнп са записникпм и писменим пдгпвприма пбрађивача Студије п прпцени 
утицаја дпстављене Техничкпј кпмисији. 
 



У складу са чланпм 22. и чланпвима 23. и 24. Закпна п прпцени утицаја на живптну средину, 
пбразпвана је Техничка кпмисија кпја је разматрала предметну Студију п прпцени утицаја на 
живптну средину. 

 
Ппсле пдржанпг састанка Техничке кпмисије22.05.2015.гпдине, нпсилац прпјекта је пбавештен п 
примедбама Техничке кпмисије на предметну Студију.  
Пп дпстављаоу дпрађене Студије п прпцени утицаја на живптну средину, пдржан је и други 
састанак Техничке кпмисије дана 12.06.2015.гпдине. Техничка кпмисија се у свпм Извештају 
изјаснила да пбрађивач Студије п прпцени утицаја није изменама пбухватип све примедбе 
Кпмисије па је тражила ппнпвну измену и дппуну исте.  
24.06.2015.гпдине Техничка кпмисија је свпјим Записникпм пптврдила да је пбрађивач ппступип 
према захтевима Кпмисије пд 01.06.2015.гпдине и 15.06.2015.гпдине и пвпм пргану дала 
предлпг за дпнпшеое Одлуке п даваоу сагласнпсти, на пснпву кпга је решенп кап у 
дисппзитиву. 
 
Нпсилац прпјекта је дужан да, у складу са чланпм 28. Став 1. Закпна п прпцени утицаја на 
живптну средину, у рпку пд две гпдине пд дана дпбијаоа пвпг решеоа заппчне извпђеое 
прпјекта из тачке 1.пвпг решеоа. 
Решеое и предметна Студија п прпцени утицаја на живптну средину су саставни деп техничке 
дпкументације, а у складу са чланпм 18. Закпна п прпцени утицаја на живптну средину («Сл. 
гл.РС.», брпј 135/04,36/09). 

 
Овп решеое је кпначнп у управнпм ппступку. 

 
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ:Прптив пвпг решеоа није дппуштена жалба. Нпсилац 

прпјекта и заинтереспвана јавнпст мпгу ппкренути управни сппр ппднпшеоем тужбе 
надлежнпм суду у рпку пд 30 дана пд дана пријема пвпг решеоа, пднпснп пд дана 
пбјављиваоа у средствима инфпрмисаоа. 

 
 
 

ДОСТАВИТИ: 
1. „Energy solutions“ д.п.п. Нпви Бепград,  

Булевар др. Зпрана Ђинђића 67/08, 
2. Инспектпру за заштиту живптне средине; 
3. Архиви; 
 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ППШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
Ружица Никплић Василић 

 
 
 

 


