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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 

инспекцијске послове, Послови заштите животне средине Општинске управе Лебане, 

обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта, Цакић Новице, ул. Црног Марка бр. 

27, Бошњаце, спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја 

на животну средину Пројекта - „Изградња затвореног складишта – хладњаче за воће и 

поврће „П““, на локацији у Бошњацу, ул.Црног Марка бр. 27, на кат. парцели 3950 КО 

Бошњаце, на територији општине Лебане. 

 

 У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна 

израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране 

карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда 

прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објекта, као и одговарајућих 

мера заштите које су утврђене донетим решењем, не очекују значајни негативни утицаји 

на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта. 

 

 Донето решење заснива се анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, 

карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у 

обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II 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 114/08) 

 

 Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у 

року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа. 

 

 Обавештење се објављује на основу члана 10. став 7. и члана 29. Закона о процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09). 

 

       Самостални стручни сарадник 

        Михајло Јанковић 


