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Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1 i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu 
sredinu (“Sl. glasnik RS” 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o 
postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu 
sredinu (“Sl. glasnik RS” 69/05), kao i na osnovu člana 109. Zakona o opštem upravnom 
postupku (“Sl. glasnik RS” 18/16), daje sledeće

OBAVEŠTENJE

Република Сърбия                                                                                  
МИНИСТЕРСТВО                                                                                    
НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА                                                                                                                  
 Номер: 353-02-714/2019-03                                                                                
Дата: 11.04.2019 
Белград 

Въз основа на чл. 20, параграф 1, а във връзка с чл. 29  ал. 1. и 3. от Закона за оценка 
на въздействието върху околната среда (“Държ. вестник на РС” 135/04 и 36/09), в съот-
ветствие с членовете 3., 4. и 5. от Правилника за процедурата за общественото про-
зрение, презентация и публично изслушване на Проучването за оценка на въздей-
ствието върху околната среда (“Държ. вестник на РС” 69/05), както и в съответствие 
с член 109. от Закона за oбщата административна процедура (“Държ. вестник на РС” 
18/16), прави следното

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i 
organizacije da je nosilac projekta Rudnik olova 
i cinka Grot a.d. Kriva Feja – Vranje, podneo 
Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev 
za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiji o 
proceni uticaja na životnu sredinu projekta 
eksploatacije rude olova i cinka iz “Vučkovog 
ležišta” i ležišta “Kula”, u sklopu rudnika “Grot” a.d. 
– Kriva Feja.
Uvid u ažuriranu Studiju o proceni uticaja 
na životnu sredinu može se izvršiti u 
prostorijama Ministarstva, u Novom 
Beogradu, Omladinskih brigade 1, soba 
428, svakog radnog dana od 11-14 časova, 
u roku od 20 dana od dana objavljivanja 
ovog obaveštenja, u prostorijama 
gradske uprave Vranje, ul. Kralja Milana 

br. 1, i u prostorijama opštinske uprave 
Bosilegrad, ul. Georgi Dimitrova br. 82. 
Uvid u ažuriranu Studiju o proceni uticaja 
na životnu sredinu može se izvršiti i preko 
službenog sajta Ministarstva, http://
ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-
uticaja-na-zivotnu-sredinu/
Primedbe i mišljenja na studiju o preoceni 
uticaja na životnu sredinu podnose se u 
pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu 
zaštite životne sredine, Omladinskih 
brigada 1, Novi Beograd.
Dana 15.05.2019. godine sa početkom u 
13 časova, u prostorijama Gradske uprave 
Vranja, ul. Kralja Milana br. 1, biće održana 
javna rasprava i prezentacija predmetne 
studije.

Информира се обществеността и заин-
тересованите органи и организации, че 
водещият по проекта Мината за добив на 
олово и цинк Грот а.д. Крива Фея - Враня, 
е подал до Министерството на опазване 
на околната среда иск за одобрение на 
актуализираното Проучване за оценка на 
въздействието върху околната среда на 
проекта за експлоатация на олово и цинк 
от „Вучкови залежи” и залежи “Кула”, които 
са част от мината “Грот” а.д. Крива Фея.
Разглеждане на актуализирането Про-
учване за оценка на въздействието върху 
околната среда може да се извърши в сгра-
дата на Министерството, в Нови Белград, 
„Омладински бригади” № 1, стая 428, всеки 
работен ден от 11-14 часа, в срок от 20 дни, 
считано от датата на публикуване на насто-
ящото съобщение, в помещенията на град-
ската администрация на Враня, на ул. „Крал 

Милан” №. 1, както и в помещенията на об-
щинската администрация в Босилеград, на 
ул. „Георги Димитров” №. 82. Разглеждане 
на актуализираното Проучване за оценка 
на въздействието върху околната среда 
може да се направи чрез официалната 
интернет страница на Министерството, 
http://www.ekologija.gov.rs/obavestenjа/
procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.
Забележки и становища по Проучване-
то на оценката на въздействието върху 
околната среда трябва да се правят в 
писмена форма и да се представят на 
Министерството на околната среда, „Ом-
ладински бригади” № 1, Нови Белград.
На 15.05.2019 г. с начало 13 часа в сгра-
дата на градската администрация на 
Враня, ул. „Крал Милан” №. 1, ще се про-
веде публично обсъждане и представя-
не на посоченото Проучване.


