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На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3 и члана 3, став 1 Закона о процени утицаја на животну 

средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку 

( "Службени гласник РС", број 18/16 и 95/18), у поступку одлучивања о потреби процене 

утицаја на животну средину пројектa Извођење радова на инвестиционом одржавању 

објекта предшколске установе „Паша и Наташа“, на кат.парцели број 219 КО Нова Варош, 

спроведеном на захтев носиоца пројекта Општине Нова Варош, Карађорђева број 32, начелник 

Општинске управе  доноси   

 

                                                            Р Е Ш Е Њ Е  
 

       I НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта 

Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта предшколске установе „Паша и 

Наташа“ у Новој Вароши, на кат.парцели број 219, КО Нова Варош, чији је носилац 

општина Нова Варош, уз примену одговарајућих услова и мера заштите животне средине 

у складу са прописима. 

       II Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у 

складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту 

активности. 

      III У току извођења радова је потребно придржавати се свих техничких и других мера 

заштите на раду, ради предупређења негативних последица по животну средину, здравље 

и живот људи.  

       IV Дефинисати и одредити посебне просторе за сакупљање, разврставање и 

привремено одлагање грађевинског и осталог отпадног материјала који настане у току 

извођења радова. 

       V Након завршених радова инвеститор је обавезан да изврши комплетну санацију 

локације и свих манипулативних површина девастираних током извођења радова. 
 

 О б р а з л о ж е њ е   
           

         Носилац пројекта Општина Нова Варош, Карађорђева 32, обратила се Општинској 

управи Нова Варош захтевом број 501-2/2022-13 за одлучивање о потреби израде студије о 

процени утицаја на животну средину Пројекта - Извођење радова на инвестиционом 

одржавању објекта предшколске установе „Паша и Наташа“ у Новој Вароши, на кат.парцели 

219 КО Нова Варош. 

     Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну 

средину, приложена је следећа документација: 

 - садржина захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину; 

- кратак опис пројекта; 



- технички опис и графички прилози, приказ микро и макро локације са описом локације;                                                                                                   

- извод из  листа непокретности  за кат. парцелу 219 КО Нова Варош; 

- информацију о локацији; 

- идејни пројекат. 

 

             Пројектом се планира извођење следећих радова: замена фасадне столарије; замена 

керамичких плочица; молерско-фарбарски радови; водоинсталатерски радови; израда нове 

ограде; реконструкција приступних саобраћајница; радови на електроенергетским 

инсталацијама, по пројекту електроенергетских инсталација. 

             Објекат је повезан на јавне инсталације, не захтева се повећање инсталисане снаге. 

             У изјави одговорног пројектанта Идејног пројекта се наглашава:  

-да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима 

и нормативима из области изградње објекта и правилима струке; 

-да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 

испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат изграђен у складу са мерама и 

препорукама којима се захтева испуњеност основних захтева. 

             Пројекат се не налази на Листи I пројеката за које је обавезна процена утицаја на 

животну средину, и  не налази се на Листи II пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ број 114/2008). 

            Имајући у виду карактеристике, конструкцију и принцип рада планираног пројекта 

Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта предшколске установе „Паша и 

Наташа“, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, не очекују се значајни негативни 

утицаји на животну средину. 

           На основу напред наведеног, Одељење за послове инспекције Општинске управе Нова 

Варош, на основу спроведеног поступка разматрања захтева носиоца пројекта и увида у 

достављену документацију, одлучило је као у диспозитиву овог решења. 

             О овом решењу Одељење за послове инспекције Општинске управе Нова Варош 

обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност. 

 

          УПУTСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 

Министарству за заштиту животне средине РС. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року 

од 15 дана од дана пријема решења, а представници заинтересоване јавности могу изјавити 

жалбу у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Жалба 

се предаје преко овог органа непосредно или путем поште. 

 

 

 

Обрадио                                                                                                       НАЧЕЛНИК 

Саветник на пословима животне средине                                           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Славиша Пурић                                                                                         Мирел Рољевић                                                                                             

 

 

 

        

 


