
ЦРНА ГОРА 
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ 
-Секретаријат за стамбено комуналне послове 
 и заштиту животне средине- 
Број: 02-4-353-12/2011 
Херцег Нови, 16.09.2011. године 
 

Секретаријат за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, на основу 
члана 24 Закона о процјени утицаја на животну средину („Службени лист РЦГ“, број 
80/05,40/10), у поступку спроведеном по захтјеву ЈП „ЧИСТОЋА“ Херцег Нови, ул. I бокешке 
бригаде бб , од 25.05.2011. године за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на 
животну средину за Рециклажни центар у Мељинама, Општина Херцег Нови, те члана 196 
Закона о општем управном поступку (“Службени лист РЦГ”, бр. 60/03), доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1 – ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Елаборат  процјене утицаја  на животну средину за 

Рециклажни центар у Мељинама, чија се реализација планира на дијелу кат.парц. 1980/1 КО 
Топла-Општина Херцег Нови, у поступку спроведеном на захтјев ЈП „ЧИСТОЋА“ Херцег 
Нови, ул. I бокешке бригаде бб, који је урађен у складу са одредбама Закона о процјени 
утицаја на животну средину („Службени лист РЦГ“, број 80/05,40/10). 
 

2. – Налаже се носиоцу пројекта ЈП „ЧИСТОЋА“ ХЕРЦЕГ НОВИ, из Херцег Новог,  
да планирани пројекат изградње Рециклажног центра у Мељинама, општина Херцег-Нови,  
реализује у свему према мјерама заштите животне средине утврђеним у Елаборату 
процјене утицаја из тачке 1 овог Рјешења, а које се односе на: 

-     Мјере за спријечавање, смањење или отклањање штетних утицаја у току  
      изградње, експлоатације и акцидента и 
- Програм праћења утицаја пројекта на животну средину (мониторинг). 

 
Реализованост мјера заштите животне средине дефинисаних у Елаборату процјене 

утицаја на који је дата сагласност контролише и утврђује овај орган након завршетка 
изградње предметног објекта. 
 

3. – Носилац пројекта је дужан да у року од двије године од дана добијања овог 
Рјешења започне извођење пројекта из тачке 1 овог Рјешења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Носилац пројекта, ЈП „ЧИСТОЋА“ Херцег Нови, ул. I бокешке бригаде бб, поднио је 
дана 25.05.2011.године, захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на 
животну средину за Рециклажни центар у Мељинама-Општина Херцег Нови, (у даљем 
тексту: Елаборат процјене утицаја), који је урадило предузеће „БИРО ЗА УРБАНИЗАМ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ХЕРЦЕГ НОВИ“ ДОО из Херцег-Новог.  

Секретаријат за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, је у 
складу са одредбама члана 20 Закона о процјени утицаја („Службени лист РЦГ“, број 
80/05,40/10), дана 30.05.2011. године, упутило обавјештење о поднијетом захтјеву 
заинтересованим органима и организацијама, заинтересована  јавност обавјештена је путем 
огласа који је објевљен дана 03.06.2011. у дневном листу „Дан“ и на званичном сајту 
општине Херцег Нови. Секретаријат је обезбиједио јавни увид у Елаборат процјене утицаја 
у просторијема Секретаријата у периоду од 03.06.2011. до 17.06.2011.год. У остављеном 
року увид у предметни Елаборат процјене утицаја није вршен, нити је било мишљења и 



примједби пристиглих путем поште. У складу са Законом, дана 17.06.2011. године са 
почетком у 13 часова у Великој Сали Општине Херцег-Нови, одржана је јавна расправа о 
предметном Елаборату процјене утицаја. 

Секретаријата за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине 
формирао је Комисију за оцјену Елабората процјене утицаја на животну средину  за 
Рециклажни центар у Мељинама, рјешењем број 02-4-353-12/2011-1/1 од 22.06.2011.год. 

Елаборат процјене утицаја је, дана 04.07.2011. године, у просторијама Секретаријата 
за комунално стамбене послове и заштиту животне средине, достављен Комисији за оцјену 
Елабората процјене утицаја заједно са пратећом документацијом (Записником са јавне 
расправе, и  Рјешењем о формирању Комисије ). 
 Комисија за оцјену Елабората процјене утицаја је размотрила достављену 
документацију и  на сједници одржаној 27.07.2011.год. констатовала да Елаборат процјене 
утицаја није урађен у свему у складу са законом, те сачинила Извјештај о извршеној оцјени  
Елабората процјене утицаја  (бр.02-4-353-12/11-1/2 од 28.06.2011.год.) и предлогом носиоцу 
пројекта да те недостатке отклони  и након тога достави комисији на даљи поступак. 
 Ноцилац пројекта је, дана  16.08.2011. год.(број:02-4-353-12/11-1/3) доставио 
одговор на примједбе Комисије  на Елаборат процјене утицаја ,а дана  12.09.2011. год.( 
број: 02-4-353-12/11-1/4)  допуњени- иновирани Елаборат процјене утицаја на животну 
средину, у складу са примједбама и сугестијама датим у Извјештају Комисије за оцјену 
Елабората 

На сједници одржаној 14.09.2011. године Комисија  је размотрила допуњени-
иновирани  Елаборат процјене утицаја  и констатовала да су недостатци отклоњени, те 
сачинила Коначан извјештај са оцјеном Елабората процјене утицаја и предлогом 
Секретаријату за  стамбено комуналне  послове и заштиту животне средине да донесе 
Рјешење  о давању сагласности на Елаборат процјене утицаја. 

Имајући у виду наведено, Секратаријат за комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине је, на основу спроведеног поступка, разматрања Елабората процјене 
утицаја, увида у достављени Извјештај Комисије за оцјену Елабората (број: 02-4-353-
12/2010-1/5 од 14.09.2011. године), а примјеном одредаба члана 24 Закона о процјени 
утицаја на животну средину („Службени лист РЦГ“, број 80/05,40/10) те члана 196 Закона о 
општем управном поступку (“Службени лист РЦГ”, бр. 60/03), одлучио као у диспозитиву 
овог Рјешења. 

Овим Рјешењем је утврђена обавеза носиоцу пројекта да након изградње 
предметног пројекта обавијести надлежни орган, Секратаријат за комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине, како би исти , сходно члану 27 Закона о процјени 
утицаја на животну средину, утврдило да ли су све мјере предвиђене Елаборатом процјене 
утицаја реализоване. 

Овим Рјешењем утврђена је обавеза носиоцу пројекта да у року од двије године 
започне извођење предметног пројекта у смислу члана 26 Закона о процјени утицаја на 
животну средину. 

Секретаријат за комунално стамбене послове и заштиту животне средине  
обавијестиће заинтересоване органе и организације о донијетој одлуци. 
Правна поука: Против овог Рјешења може се изјавити жалба Главном администратору, 
преко овог органа, у року од 15 дана од пријема истог. 
 
 Достављено:  
                                                                                                                                                             СЕКРЕТАР 
- Носиоцу пројекта                                                                                                                           Ана Поповић 
- У Јавну књигу о спроведеним 
поступцима процјене утицаја 
- Еколошкој инспекцији 
- а/а 
 


