
Општинска управа Књажевац - Одељење за привреду и друштвене делатности општине, на основу
члана 10. став 4 и 5 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и
36/09) и члана 33. и 136 Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, 18/16), поступајући
по захтеву носиоца Пројект Јaвнo кoмунaлнoг  прeдузeћа „Стандард“ Књажевац ,  ул Кaплaрoвa, бр.
8A, Књaжeвaц   од 29.05.2018.год.   године,  за  одлучивање о потреби процене утицаја  на животну
средину,  Пројекта  замене  магистралног  вода  ДН  500,  замене  старих  ПВЦ   ДН  400  цеви  и
реконструкција дистрибутивне мреже у центру града у Књажевцу доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I.   УТВРЂУЈЕ СЕ да  је за: Пројекат замене магистралног вода ДН 500, замене старих ПВЦ  ДН 400
цеви и реконструкцијe дистрибутивне мреже у центру града у Књажевцу, потребна израда Студије о
процени утицаја на животну средину; 
II.  OБAВEЗУJE СE носилац пројекта Јaвнo кoмунaлнoг  прeдузeћа „Стандард“ Књажевац да изради
Студију  о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат, у складу са чланом 17. Закона
о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), и Правилником о
садржини студије о процени утицаја на животну средину(„Сл.гласник РС“, бр. 69/05); 
III.  Oбaвeзуje сe носилац пројекта да уз Студију о процени утицаја приложи  прибављене услове и
сагласности других надлежних органа и организација за предметни пројекат у складу са посебним
законима и  најкасније у року од годину дана  од дана пријема решења  поднесе захтев за давање
сагласности на Студију о процени утицаја из тачке 1. овог Решења; 
IV. Трошкове  обавештавања јавности  сноси  носилац  пројекта  Јaвнo  кoмунaлнo   прeдузeћe
„Сандард“ Књажевац.

О б р а з л о ж е њ е

      Носилац Пројекта Јaвнo кoмунaлнo  прeдузeће „Стандард“ Књажевац,  ул Кaплaрoвa, бр. 8A,
Књaжeвaц,  поднео  је  захтев  овом  органу за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну
средину  Пројекта  замене  магистралног  вода  ДН  500,  замене  старих  ПВЦ   ДН  400  цеви  и
реконструкцијe дистрибутивне мреже у центру града у Књажевцу.

Захтев  је  заведен  на  писарници  Општинске  управе  Књажевац,  под  бр.  501-75/2018-06  дана
29.05.2018.године.Носилац пројекта поднео је не обрађени  захтев . Уз захтев је приложен доказ  о
уплати РАТ; 
Овај органе је Обавештењем, бр. 501-75/2018- 06  од 04.06.2018.године, обавестио носиоца пројекта о
потреби достављања додатних података и документације и то:
1.Бројеве парцела у обухвату пројекта са означењем КО;
2.Прилог  1  из  садржине  захтева  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну средину
попуњен у оригиналу ;
3.Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта, оригинал ;
4.Графички приказ микро и макро локације, оригинал;
5.У  складу са  изменама  и  допунама  Закона  о  процени  утицаја  на  животну средину (’’Службени
гласник РС’’, бр. 135/04 и  36/09), носилац пројекта доставља и:
-  Приказ главних алтернатива које су разматране (са аспекта локације);
-  Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
-  Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
- Опис мера  предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајнијих штетних утицаја;
За достављање  додатних података и документације одређен  је рок  од  8 дана од дана пријема
обавештења, а које је носилац пројекта примио 05.06.2018.године, о чему постоји доказ у списима
предмета.
У  прописаном  року  нoсилaц  прojeктa,  Јaвнo  кoмунaлнo   прeдузeће  „Стандард“  Књажевац,  овом
органу поднео је захтев бр. 941/1 дана 13.06.2018. године за продужење рока за достављање додатних
података и документације  у предмету Захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину,  Пројекта  замене  магистралног  вода  ДН  500,  замене  старих  ПВЦ   ДН  400  цеви  и
реконструкцијe  дистрибутивне мреже у центру града у Књажевцу, за 90 дана.
Овај орган је дописом, бр. 501-75/2018- 06  од 14.06.2018.године, узевши у обзир врсту података и
документације одобрио продужење рока за  90 дана од дана пријема дописа о продужењу рока за



допуну захтева а који је носилац пројекта примио 15.06.2018.године, о чему постоји доказ у списима
предмета.
Дана 02.07.2018.године носилац пројекта поднео је обрађен захтев од стране Предузећа EKOLogika
Uurbo, d.o.o из Крагујевца     потписан и оверен од стране обрађивача.  
По  усменом  налогу  телефонским  путем  од  стране  овог  органа,  носилац  пројекта  дана
16.07.2018.године  доставио је овом органу Овлашћење за  EKOLogika Uurbo, d.o.o из Крагујевца  ,
бр.2224. од 03.07.2018.године.
Овлашћено лице,  EKOLogika Uurbo, d.o.o  из Крагујевца  дана 20.07.2018.године доставило је овом
органу  Одговор  на  обавештење  о  достављању  додатних  података  и  документације,  бр.  2146  од
20.06.2018. године.
Овај орган је носиоцу пројекта, дана 16.07.2018. године доставио Обавештење о потрби достављања
додатних података и документације у вези са одговором, бр. 2146 од 20.06.2018.године EKOLogika
Uurbo, d.o.o  из Крагујевца.
Дана 17.12.2018.године од стране овлашћеног лица електронским путем овом органу достављена је
Потврда  ,  бр.351-62/2015-04  од  14.05.2015.године  о  издатом  Решењу  о  одобрењу  за  градњу  за
предметни Пројекат, Општинске управе Књажевац, Одељења за урбанизам, комунално – стамбе и
имовинско – правне послове од стране овлашћеног лица.

Увидом у податке и документацију приложену уз захтев, а у складу са Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може  захтевати процена
утицаја („Службени гласник РС“, бр. 114/08), констатовано је да се предметни пројекат налази на
Листи II,  тачка 12.  – Инфраструктурни пројекти,  под тачка 9) Објекти за јавно водоснабдевање –
изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде
( сви пројекти ) за које се може захтевати израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 1.  Закона о процени утицаја на животну средину, од стране овог органа о
поднетом  захтеву  обавештена  је  јавност  у  средствима  јавног  информисања  (  на  сајту  општине
Књажевац од 28.12.2018,  у  штампаним гласилима,  издавача „ММ БОНЕД“ Д.  О.О Бор,  локалног
листа  „Недељник  Тимоче“  дана  18.01.2019.године  ).   Заинтересовани  органи  и  организације
обавештени  су  обавештењем у  писаној  форми доставом  на  адресу (  “Тимочки  клуб“  Књажевац,
Центар за одрживу будућност“ Зелена зона“ Књажевац, Центар за локалну демократију Књажевац,
Едукативни  центар  Књажевац  ,  Председник  прве  месне  заједнице  ,  Председник  друге  месне
заједнице, Председник месне заједнице Подвис, Председник месне заједнице Трговиште, Председник
месне заједнице Васиљ, Председник месне заједнице Ргоште) ради достављања мишљења на поднети
захтев.
У прописаном року мишљење, бр. 01/2019 од 10.01.2019.године, доставио је Савет месне заједнице
Подвис у коме се наводи:
„Наше мишљење се односи на то да заменом магистарлног вода у Подвису , доћиће до оштећења
локалног пута једини којим можемо да се крећемо, самим тим предлажемо да се уради алтернативни
пут  преко поља према Ргошту и то у дужини од 620 метара. Тиме би мештани МЗ Подвис могли
несметано да се крећу а и предузеће „SCS – plus“ мoглo нeсмeтaнo дa рaди. 
Примењујући  начело превенције  и  предострожности члан.  9  став  1.  тачка  2.   Закона  о  заштити
животне средине („Сл.гласник РС“,  бр:135/04, 36/09, 36/09-др: закон, 72/09 –др: закон, 43/11-одлука
УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др: закон)), којим је прописано да свaкa aктивнoст мoрa бити плaнирaнa и
спрoвeдeнa нa нaчин дa између осталог  прoузрoкуje нajмaњу мoгућу прoмeну у живoтнoj срeдини,
прeдстaвљa нajмaњи ризик пo живoтну срeдину и здрaвљe људи , анализом захтева носиоца пројекта,
узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе
пројекта  за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. Инфраструктурни пројекти,  под
тачка 9) Објекти за јавно водоснабдевање – изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт
воде за пиће, постројења за прераду воде ( сви пројекти ) за које се може захтевати израда Студије о
процени утицаја на животну средину, специфичности  пројекта и локације и достављено мишљење
Савета МЗ Подвис,  овај  орган је утврдио да је  за  предметни пројекат потребна израда Студије о
процени утицаја на животну средину. 

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и
36/09),  прописано  је  да:  одлуком  којом  се  утврђује  да  је  потребна  процена  утицаја  на  животну



средину, надлежни орган може одредити обим и садржај Студије о процени утицаја, па је сходно томе
и одлучено.
На основу напред наведеног  решено је као у диспозитиву.

Правна поука: Против овог решења носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу
у року од 15 дана од дана пријема, односно објављивања у средствима јавног информисања. Жалба се
предаје преко овог Одељења, Министру Министарства заштите животне средине уз доказ о уплаћеној
републичкој административној такси у износу од 470,00 динара у корист рачуна број 840-742221843–
57  по  моделу  97,  позив  на  број  60  -045  по  тарифном  броју  6.  Закона  о  републичким
административним таксама („Сл. гласник РС“, br. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09,
54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин.
изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 -
усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 – испр. и 50/18 – усклађени дин. изн.).


