РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
Kанцеларија за пољопривреду
и заштиту животне средине
Бр.501-1160/2020-07
11.08.2020.године
К Н И Ћ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.10. Закона о
процени утицаја на животну средину ( '' Сл. гласник РС '' бр. 135/04 и бр.36/09 ),
чл.1. и 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину ( '' Сл. гласник РС '', бр. 69/05 ) и чл. 192. став 1. Закона о општем
управном поступку ( '' Сл. лист СРЈ '' бр.33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС ''бр.30/10) ,
а решавајући по захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину, носиоца пројекта Општина Кнић,34240 Кнић, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
Да за Пројекат – реконструкција постојеће водоводне мреже у дужини од 3,1
km водовода Рашковић – Вучковица на локацији кп.бр.69,70,98 КО Рашковић и
кп.бр. 233 и 494 КО Вучковица,општина Кнић, носиоца пројекта Општина
Кнић,34240 Кнић, НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја на
животну средину.
Носилац пројекта се овим решењем обавезује да примењује одговарајуће мере
заштите:
- приликом вађења постојећег и полагања новог цевовода доћиће до акумулирања
грађевинског отпада који треба одложити на овлашћену депонију за ту врсту
отпада,а првенствено се мисли на постојећи цевовод од азбест цемента;
- потребан је опрез при извођењу радова како не би дошло до изливања горива и
уља грађевинских машина;
- обзиром да је једини могући утицај реконструкције водоводне мреже цурење воде
за пиће, потребно је у најкраћем могућем року уклонити сметње и обезбедити
коришћење исте;
- приликом извођења радова доћи ће до повећане буке на месту рада грађевинских
машина,па се извођачи морају придржавати метода предвиђених приликом процене
утицаја на животну средину;
- да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину;
- да предузме све неопходне мере заштите природе у евентуалним акцидентним
ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби.

Образложење
Носилац Пројекта - Општина Кнић, 34240 Кнић ,обратио се Канцеларији за
пољопривреду и заштиту животне средине општине Кнић са захтевом бр.5011160/2020-7 дана 11.08.2020 године, за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину Пројекта –– реконструкција постојеће водоводне мреже у дужини
од 3,1 km водовода Рашковић – Вучковица на локацији кп.бр.69,70,98 КО
Рашковић и кп.бр. 233 и 494 КО Вучковица,општина Кнић.
Уз поднети захтев приложен је упитник за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину и пропратна документација.
Поступајући по предметном захтеву надлежни орган је, сагласно члану 10.
став 1. и члану 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“,бр.135/04и36/09) обавестио заинтересоване органе,
организације и заинтересовану јавност ради добијања мишљења на поднети захтев.
Након спроведеног поступка разматрања захтева и увида у приложену
документацију, а како по истеку јавног оглашавања није било примедби од стране
заинтересованих органа, организација и јавности, надлежни орган је утврдио да за
горе наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог
стања на животну средину.
Процена утицаја на животну средину није потребна из разлога што је
пројекат планиран на заштићеној локацији. Урађене стручне анализе показују да ће
реконструкција водоводне мреже на предметној локацији бити минимална по
животно окружење.Такође на локацији нема заштићених природних добара, а нису
идентификовани већи извори загађивања па не постоји опасност од комулативног и
синергијског дејства са тог аспекта.
Уредбом Владе Републике Србије утврђена је Листа I пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листа II пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину ( '' Сл. гласник РС '' бр. 114/08 ). Горе поменути
пројекат спада у пројекте наведене у Листи II пројеката утврђених Уредбом ( група
12., подгрупа13.).
На основу горе наведеног решено је као у диспозитиву.
овог решења носилац пројекта, заинтересовани
органи, организације и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству
заштите животне средине Републике Србије, а преко првостепеног органа уз
наплату таксе од 480,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против

У Книћу,24.08.2020.године
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и заштиту животне средине
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