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МАЛИ ЗВОРНИК  

   

 Општинска управа општине Мали Зворник на основу члана 21. и 22. став 

1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 

135/04 и 88/10) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', број 

33/97 и 31/01 и Службени гласник РС“ бр.30/10), решавајући по достављеном 

Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације минихидроелектране на реци Велика Река „Роповић“ у КО Велика 

Река, општина Мали Зворник за давање сагласности на исти, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 Даје се сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика 

Река „Роповић“ у КО Велика Река, општина Мали Зворник израђен од стране 

Друштва за инжењеринг и пројектовање „EXPERT INŽENJERING“ ДОО из Шапца, 

поднет од стране Оделења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске 

управе Општине Мали Зворник. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одељење  за привреду, урбанизам и инспекцијске послове, доставило је овој 

Општинској управи Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и 

јавности о Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације минихидроелектране „Рогуља“ на рекама Равнаја и Црни Радаљ у КО 

Радаљ,општина Мали Зворник израђен од стране Друштва за инжењеринг и 

пројектовање „EXPERT INŽENJERING“ДОО из Шапца. Разматрајући поднети 

извештај, ова Општинска управа је оценила, да је исти урађен на основу критеријума за 

оцену Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину датих у Закону о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 

88/10). 

 

          Како је чланом 22. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину прописано, да Општинска управа даје сагласност на Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину, донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                                             Начелник Општинске управе  

                                                                                     Илија Јездић. с.р. 

 


