
 
Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ириг,  
у  складу  са  чланом 25. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну 
средину  (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује  
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о  давању сагласности на Студију процене утицаја на животну средину 

 
Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе 

општине Ириг, на основу уредно поднетог захтева носиоца пројекта ''DELLANO'' 
доо Нови Сад, ул. Дожa Ђерђа бр.17/16, спровела је поступак одлучивања о давању 
сагласности на Студију процене утицаја на животну средину пројекта: ''Постројење 
за складиштење и третман неопасног отпада'', чија се реализација планира на 
катастарској парцели бр. 6874/1К.О. Ириг. По спороведеном поступку оцене 
студије у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) као и Извештаја Техничке комисије 
за оцену студије о процени утицаја на животну средину бр. 02-501-22/2019-5 од 
24.07.2019.године донето је решење бр. 02-501-22/2019 од 30.07.2019. године којим 
је утврђено да се даје сагласност на Студију за предметни пројекат на животну 
средину. 

Студија о процени утицаја на животну средину Постројење за складиштење 
и третман неопасног отпада указује да планирни пројекат неугрожава животну 
средину на предметној локацији сагласно условима и мерама које су студијом о 
процени утицаја утврђени. 

Обавеза носиоца пројекта је да у циљу заштите животне средине: 
а) пројекат изведе у складу са техничком документацијом и Студијом о 

процени утицаја на животну средину: 
б) спроведе мере заштите животне средине у циљу спречавања, смањења и 

где је могуће  отклањања сваког значајнијег утицаја на животну средину у току 
реализације, редовног рада и по престанку рада пројекта; 

в) спроведе мере заштите за спречавање удеса, одговора на удес и за 
отклањање последица удеса у току реализације и редовног рада пројекта:     

Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма праћења 
утицаја на животну средину за пројекат из тачке 1. овог решења и да податке 
добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине и 
општинском органу на начин и у роковима дефинисаним студијом. 

Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове 
сагласности прибави решење о одобрењу за извођење радова на промени намене  
постојећег објекта у специјализовано складиште за складиштење и третман 
неопасног отпада, односно отпочне са реализацијом пројекта. У супротном се 
студија мора ажурирати. 

Решење о давању сагласности на Студију је коначно у управном поступку и 
против њега се може покренуту управни спор пред надлежним Управним судом у 
року од 15 дана од дана пријема решења. 

Служба за привреду и локални    
         економски развој 


