
ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУКА ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 Поступак давања сагласности на студију о процени утицаја на животну 

средину може се поновити иако у поновљеном поступку није измењено решење о 

условима за заштиту природе.   

 

Из образложења: 

 

„Одредбама члана 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09 

... 14/16), поред осталог, прописано је да су на заштићеном подручју забрањени радови и 

активности, односно извођење пројеката, који оштећују, нарушавају и мењају особине и 

вредности због којих је подручје заштићено (став 1), као и да се за радове и активности, 

односно извођење пројеката на заштићеном подручју, спроводи поступак процене утицаја 

на животну средину у складу са законом, уз обавезно прибављање акта о условима и 

мерама заштите природе (став 3). Сагласно одредбама члана 8. истог закона, акт о 

условима заштите природе издаје решењем надлежни завод за заштиту природе, а у 

решењу се нарочито наводе услови, односно забране и ограничења под којима се 

планирани радови и активности могу реализовати.  

Садржина Студије о процени утицаја на животну средину прописана је одредбом 

члана 17. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04 и 36/09), а ставом 2. истог члана прописано је да се уз Студију о процени 

утицаја прилажу прибављени услови и сагласности других надлежних органа и 

организација у складу са посебним законом. 

Из цитираних законских одредби произлази да решење Завода за заштиту природе 

Републике Србије о условима заштите природе представља један од аката који се 

доставља у поступку процене утицаја на животну средину  пројекта на заштићеном 

подручју... Чињеница да доношење решења о условима за заштиту природе претходи 

изради студије о процени утицаја на животну средину која мора испуњавати издате услове 

за заштиту природе, не значи да акт о условима за заштиту природе представља претходно 

питање у смислу одредбе члана 134. Закона о општем управном поступку, како погрешно 

налази Управни суд, те да се није могао поновити поступак давања сагласности на 

Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње МХЕ „П“  уколико у 

поновљеном поступку није измењено решење о условима за заштиту природе.“ 

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 189/2018 од 26.9.2018. године, 

утврђена на седници Грађанског одељења од 10.12.2019. године) 


