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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац 

пројекта предузеће ''Biogor Oil'' д.о.о. Суково поднело Министарству заштите 

животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну 

средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и 

производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на 

к.п. број 547/1 и 547/7 КО Суково, СО Пирот, заведен под бројем 353-02-

1893/2020-03. 
 

Jавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било 

предвиђено за 06.11.2020. године са почетком у 13
00

 у просторијама СО Пирот, 

неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици 

Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Србије којом је прописано да се 

састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава. 

 

У складу са наведеним, обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и 

организације да своја питања и приговоре у вези са предметном Студијом о 

процени утицаја на животну средину, могу доставити овом органу на адресу 

Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови 

Београд, Одељење за процене утицаја на животну средину у писаном облику, 

као и на службену мејл адресу у електронском облику. Сва питања 

заинтересоване јавности ће бити прослеђена носиоцу пројекта и обрађивачу 

Студије, а одговори на та питања биће достављени заинтересованој јавности, 

органима и организацијама у електронском облику. У складу са чланом 4. став 

2. и са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној 

расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник 

Р.Србије» број 69/2005), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на 

животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству 

заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд. Све 

достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати 

предметну Студију. 


