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Министарство заштите животне средине
11070 БЕОГРАДАД, Булевар Михајла Пупина 2
Министарство
заштите
животне
средине
на
свом
сајту
https://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja-studije-o-pr
oceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-formiranja-odlagalista-u-otkopani-prost
or-povrsinskog-kopa-kraku-bugaresku-cementacija-1-na-terit/, 25. новембра
објавило је захтев ”Serbia Zi Jin Copper” d.o.o. Бор за одређивање за
одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну
средину пројекта
формирања одлагалишта у откопани простор
површинског копа ”Краку Бугареску Цементација 1”, на територији КО
Кривељ, подручје града Бора, дана 09.11.2020. године, заведен под бројем
353-02-2180/2020-03.
Друштво младих истраживача Бор MБ 17502450, са седиштем на адреси 3.
октобра 71, 19210 Бор, у складу са Законом о процени утицаја на животну
средину (Сл. Гласник РС бр. 135/2004 36/2009), чл. 9. даје следеће
МИШЊЕЊЕ
Наложити подносиоцу захтева да сачини комплетну студију о процени
утицаја на животну средину која ће поред формирања одлагалишта у
откопни простор копа ”Краку Бугареску Цементација 1” обухватити и
отварање новог површинског копа ”Краку Бугареску Цементација 2”, у пуном
обиму и садржају.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Увидом наведеног сајта 2.12.2020. године утврђено је да је цео пројекат
отварања новог рудника разбијен на два дела а захтев се односи само на
запуњавање старог копа а не и на извор материјала којим ће се то учинити.
Поред очигледно позитивног утицаја који ће имати рекултивација и
ремедијација постојећег копа, нови површински коп са кога се депонује
материјал имаће негативне утицаје по животну средину и здравље
становништва. Зато треба урадити комплетну Студију процене утицаја за све

радове и процесе на истом простору и престати са праксом разбијања
пројеката на делове да би се лакше добила сагласност на студију, То је
супротно циљевима закона о животној средини и процени утицаја, како
Архуској конвенцији, јер уместо правог информисања јавности она се доводи
у заблуду.
Потребно је за ове пројекте и студију утицаја на животну средину обавезно
предвидети обавезу спровођења Уредбе о условима и поступку издавања
дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији,
класификацији и извештавању у рударском отпаду (" Сл. Гласник РС", бр.
53/2017)
У Бору, 6. 12. 2020. год.
___________________
Драган Ранђеловић
Законски заступник

