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ЖAБАРИ 

 

 

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене 

делатности Oпштинске управе Општине Жабари, на основу чланова 10. и 29. Закона о процени 

утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009), издаје се 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о донетој одлуци којом се утврђује  

да није потребна проценa утицаја пројекта на животну средину 

 

Обавештава се јавност да је спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја 

пројекта на животну средину за ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, И ТРЕТМАН 

ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА, ДРВЕТА, ПОГОНА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ПАЛЕТА НА К.П.БР. 5153/1 К.О. ЖАБАРИ, у оквиру постојеће зграде 

осталих индустријских делатности која има одобрење за употребу, зграда број 1, бруто 

површине у основи 1171 м2, спратности Пр+0 на к.п. бр. 5153/1 К.О. Жабари, чији је носилац 

пројекта Привредно друштво “ДОРАДО“ д.о.о. Крагујевац улица Гајева број 31. 

У спроведеном поступку донето је решење број 501-5/2021-02 од 22. марта 2021.године, 

којим је утврђено да НИЈЕ потребна процена утицаја пројекта на животну средину за 

постројење за прераду, обраду и оплемењивање дрвета, како је прописано редним бројем 10. 

тачка 3. Листе II пројекта, услед тога јер је пројекат за који се може захтевати процена утицаја 

на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 

процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину (“Сл. гласник РС", бр. 114/2008). 

Заинтересовани органи и организације, и заинтересована јавност могу извршити увид 

у донету одлуку у канцеларији Групе за обједињену процедуру, Одељења за привреду 

урбанизам и друштвене делатности Oпштинске управе Општине Жабари сваког радног дана, 

у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. 

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке овог 

органа којом се утврђује да није потребна проценa утицаја. Жалба се изјављује надлежном 

другостепеном органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, преко овог 

органа. 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

1) у предмет, 

2) локални лист “РЕЧ НАРОДА“ Пожаревац, 

3) носилац пројекта ПД “ДОРАДО“ д.о.о. Крагујевац улица Гајева број 31, 

4) веб презентација Општине Жабари, и 

5) огласна табла Општине Жабари. 


