
 На основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Бабушница, Одељење 
за привреду и финансије, Одсек за привреду, локални економски развој и заштиту животне 
средине, објављује 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

На захтев носиоца пројекта „BO BIOPLIN 01 DOO“, Сегедински пут 86, 24000 Суботица, 
пиб: 10889315, Одсек за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, 
Одељења за привреду и финансије, Општинске управе општине Бабушница донео је решење о 
давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња 
индустријског комплекса – електрана на биомасу, производног капацитета 6,5 MWh електричне 
енергије и до 2 MWh топлотне енергије за сопствено коришћење у даљем технолошком процесу, 
на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница, која је израђена од 
стране Агенције за инжењерске делатности и пословно саветовање VIP consulting, Радничка 9/15, 
Лесковац, март 2019. године. 

 
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину, утврђено је да је Студија о 

процени утицаја на животну средину пројекта изградња индустријског комплекса – електрана на 
биомасу, производног капацитета 6,5 MWh електричне енергије и до 2 MWh топлотне енергије за 
сопствено коришћење у даљем технолошком процесу, на катастарској парцели број 2677 К.О. 
Велико Боњинце, општина Бабушница, израђена у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане 
одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну 
средину.  

 
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта, да спроведе мере 

заштите животне средине предвиђене и то: 
 Обезбедити извршење мера из поглавља 8. „Опис мера предвиђених у циљу спречавања, 

смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину“; 
 Обезбедити спровођење програма праћења утицаја на животну средину у складу са 

важећим прописима дефинисаним у поглављу 9.; 
 Податке добијене мониторингом доставити Агенцији за заштиту животне средине, 

инспектору за заштиту животне средине општине Бабушница и Одсеку за привреду, 
локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине 
Бабушница; 

 Испоштовати и друге услове и сагласности надлежних органа и организација у складу са 
посебним законима.  
 
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је 

коначно у управном поступку. 
 
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе 

надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.  


