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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 „Изградња трансфер станице са рециклажним 

двориштем у Новој Вароши“, на кат.парцелама број 332/2 и 430/3 КО Челице, 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 

Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем у Новој Вароши, на 

кат.парцелама број 332/2 и 430/3, КО Челице, 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 Извођач је дужан придржавати се техничких услова градње датих у Пројекту за 

извођење. 

       IV Инвеститор и извођач дужни су придржавати се услова прибављених од стране 

надлежних овлашћених органа и јавних предузећа. 

       V Приликом извођења радова на изградњи објекта, као и при експлоатацији објекта, 

придржавати се мера заштите животне средине предвиђених у пројектној документацији 

у оквиру предложене технологије, општих мера заштите животне средине утврђених 

законском регулативом, као и мера заштите на раду. 
 

 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 501-25/2021-13 за одлучивање о потреби израде студије о 

процени утицаја на животну средину Пројекта – Изградња трансфер станице са рециклажним 

двориштем у Новој Вароши, на кат.парцелама 332/2 и 430/3 КО Челице. 

     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 332/2 и 430/3 КО Челице ; 

- информацију о локацији; 



- идејни пројекат: главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат саобраћајница, пројекат 

хидротехничких инсталација, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат 

телекомуникационих инсталација, пројекат машинских инсталација, пројекат технологије, 

пројекат конструкција; 

- елаборат о геотехничким условима изградње. 

 

             Технологија Трансфер станице са рециклажним двориштем обухвата следеће 

активности: Пријем и одвојено сакупљање примарно сепарисаних секундарних сировина; 

Пријем и привремено складиштење отпада посебних токова; Претовар мешаног чврстог 

комуналног отпада из мањих у већа возила (трансфер станица). 

              На комплексу је предвиђена изградња више функционалних целина које треба да 

обједине функције трансфер станице: Пријемно-отпремна зона; Рециклажно двориште за 

сакупљање и привремено складиштење секундарних сировина и посебних токова отпада; 

Претоварна/трансфер станица; Заштитни зелени појас; Приступна саобраћајница. 

             Пројекат се налази 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). 

            Трансфер станица је објекат где се комунални чврсти отпад, укључујући отпад из 

дворишта, материјале остале од рушења и отпад из домаћинства пребацују из малих возила у 

велике камионе због ефикасног транспорта до регионалне депоније „Дубоко“ у Ужицу, док се 

на рециклажном дворишту врши привремено складиштење посебних врста неопасног отпада. 

            На локацији се не врши никакав третман отпада. 

            За извођење радова потребно је да се ангажује организација која је регистрована за 

врсту делатности која је предмет техничке документације. Неопходно је израдити нормативна 

акта из области заштите на раду. 

            Изградњом Трансфер станице са рециклажним двориштем  заштита животне средине 

подићи ће се на знатно виши ниво. Затварањем и санацијом постојећих градских депонија 

спречиће се загађивање водених токова, ваздуха и околних површина, потенцијално ширење 

зараза и других непожељних ефеката које ове депоније сада имају 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                                                                                             

 

 

 

        

 


