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ВЛАДИЧИН ХАН 

 

На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени 

утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за 

урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске 

управе Владичин Хан даје следеће    

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ  Е                
 

 Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је  

овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја 

затеченог на животну средину за пројекат“ Фабричког комплекса фабрике 

Teklas automotive doo Vladičin Han“  на кп.бр 500/1,500/3, 500/9 КО Лепеница, 

општина Владичин Хан  инвеститора Teklas automotive doo Vladičin 

Han,Индустријска зона бб у Сувој Морави општина Владичин Хан. 

 

Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је 

саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену 

документацију и мишљења заинтересованих органа, организација и јавности 

којима је константовано да пројект   Фабрички комплекс фабрике Teklas 

automotive doo Vladičin Han својом реализацијом неће имати негативних утицаја 

на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите. 

Теклас аутомо6тиве  доо је дужан да предузима у циљу спречавања, смањења 

или отклањања штетних утицаја следеће мере заштите животне средине: 

1. Обавезно два  пута у току године потребо је вршити мерење емисије на 

емитеру котларнице  и на основу добивених резултата спровести мере 

заштите животне средине  

      2. Teklas automotive doo ,Индустријска зона бб Сува Морава  , Владичин Хан 

је у обавези да уколико мења опрему или врши доградњу или реконструкцију 

објекта  изврши ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину. 

      3. Teklas automotive doo ,Индустријска зона бб Сува Морава  , Владичин Хан 

је у обавези да изврши прописана мерења аерозагађења у складу са Законом о 

заштити ваздуха (Сл.гл.РС бр 36/09 и 10/13) и да о резултатима мерења 

информише надлежни орган Општине Владичин Хан. 

      4. Teklas automotive doo ,Индустријска зона бб Сува Морава  , Владичин Хан 

је у обавези да постави громобранску инсталацију, спроведе мере 

противпожарне заштите, обезбеди објекат, изврши обуку радника из области 

ППЗ-а и изврши  адекватна мрења преко овлашћене организације.  

      5.  Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске 

послове општинске Управе Владичин Хан  ће у  наредном временском периоду, 

а преко општинског инспектора  проверити испуњеност услова и мера 

утврђених овим Решењем као и поступање са мерама утврђеним у Студији о 

процени утицаја на животну средину.  



     6.  Отпадни материјал који настане у процесу производње  прописно 

сакупити и одложити на за то пројектом одређену локацију а касније укључити 

у процес поновног искоришћавања( гума, пластика, метал)  и прибавити дозволу 

надлежног Министарства за  привремено складиштење опасног отпада. 

    7. Забрањено је сервисирање грађевинских машина и возила у току извођења 

радова  на предметној локацији  и током трајања пројекта, осим на то 

предвиђену локацију  у складу са пројектно-техничком документацијом. 

    8. Строго је забрањено слободно депоновање отпада, односно формирање 

депоније било које врсте, а комунални отпад се сакупља у прописаним 

контејнерима и преко овлашћеног сакупљача са територије општине одвози на 

санитарну депонију  

   9. На видном месту поред трејлера и котларнице поставити таблу са 

истакнутим називом фирме и знаком упозорења да је забрањен приступ 

неовлашћеним лицима, с обзиром  да се ради о објекту са високим ризиком од 

пожара 

  10. Обавеза инвеститора је да изради Правилник о начину понашања 

запослених у току редовног рада као и током настанка удеса. 

  11. постави две приступне рампе са знаком „стоп“  које су дефинисане 

пројектно-техничком документацијом испред места складиштења трејлера 

12.  У складу са законом о ППЗ вршити мерења уземљења и громобранске 

инсталације 

13. спровести мере против пожарне заштите које су дефинисане главним 

пројектом и елаборатом противпожарне заштите  за ове врсте објеката 

15. постављање већег броја вентилатора због потребе за природном 

циркулацијом ваздуха  који су карактеристични за овакав вид технолошког 

поступка производње гумених делова за аутоиндустрију 

16. обавезује се инвеститор да  на локацији целокупног објекта  спроводи мере 

безбедности и здравље на раду, приликом постављања опреме, током извођења 

разних контрола, евентуалних кварова или демонтирања опреме.  

17. обезбеди надлежном инспектору надзор над локацијом, објектом и 

документацијом 

18. Редовно контролише критичне тачке процеса и опреме, како на трејлеру, 

разводном систему или котларници и у случају и најмање сумње искључи 

систем и отклони квар. 

19. Након пуштања у рад станице за пречишћавање отпадних вода потребно је 

урадити прелиминарне анализе квалитета отпадних вода и исте доставити 

органу Општинске управе  

19. Врши сталну обуку и унапређење знања и способности запослених 

-врши редовну контролу опреме и инсталација 

20. Постави знакове и натписе упозорења 

21. Забрањено је спаљивање отпада у кругу објекта 

                                                                                              С А В Е Т Н И К 

                                                                                               мр Душица Илић      
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