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ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду, локални економски развој и
заштиту животне средине
Број: III-04-501-375/2021
Дана: 13.09.2021. године
Б Л А Ц Е


На основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04, 36/09) и члана 136., 140., и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), поступајући по поднетом захтеву носиоца Пројекта SR „GUMITEX“ из Блаца, број  III-04-501-375/2021, од 27.07.2021. године,  Општинска управа општине Блаце, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е  

1. Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта „Израда сирове гуме и гумено-техничких производа“, носиоца Пројекта SR „GUMITEX“ из Блаца на кат. парцели 2285/1  КО Блаце, на територији општине Блаце, која је израђена у свему према одредбама Закона о процени утицаја на животну средину, Правилника о садржини Студије о процени утицаја на животну средину и другим прописима.
2. Носилац пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом о процени утицаја из тачке 1. овог решења, а нарочито у току извођења пројекта, у току рада пројекта кao и по престанку рада пројекта и то:
– мере за смањење штетних утицаја на животну средину;
– мере за отклањање штетних утицаја на животну средину;
– мере за избегавање штетних утицаја на животну средину ;
- мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројeкта. 
3. Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног Студијом o процени утицаја на животну средину из тачке 1. овог решења, на прописан начин. 

О б р а з л о ж е њ е

По захтеву носиоца Пројекта SR „GUMITEX“, број III-04-501-375/2021 од 27.07.2021. године, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта „Израда сирове гуме и гумено-техничкуих производа“, на кат. парцели 2285/1, КО Блаце, на територији општине Блаце, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, спровело је Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04, 36/09), предвиђени поступак, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности.

Решењем  број III-04-501-375/2021, од 16.08.2021. године образована је Техничка комисија за оцену Студије о процени утицаја на животу средину пројекта „Израда сирове гуме и гумено-техничкуих производа“, која је између осталог испитала Студију о процени утицаја и мишљења заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности, и након Законом утврђеног и спроведеног поступка, о свом раду овом органу доставила извештај дана 10.09.2012.  године са оценом предметне Студије о процени утицаја и предлогом да се на исту дâ сагласност.
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


На основу спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, одлучено је као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог решења подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор пред надлежним Судом у року од 30 дана од дана достављања решања у складу са одредбама члана 26. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04, 36/09) и члана 18. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09). 


Достављено:
- носиоцу пројекта
- заинтересованим органима, организацијама и 
  заинтересованој јавности 
- средствима јавног информисања, и то:
      - електронски медиј „Блаце инфо пресс“
- инспектору за заштиту животне средине и
- архиви


     Сарадник на пословима процене                                 
       утицаја на животну средину                                             		                              и праћење стања и заштита и              	                                  НАЧЕЛНИК
        унапређење животне средине                                     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                    
                   Вељко Јовановић                                                     Јасмина Лапчевић

         _________________________                                _________________________                                                        

           М.П.

