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Општинска управа општине Мерошина, на основу члана 33. и 34. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) и члана 24. Закона о процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09), 

решавајући по захтеву ''Ferrum Liv Group'' д.о.о. из Александрова, општина Мерошина, 

предузећа за ливење челика, након спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на 

животну средину,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Студију о процени утицаја на животну средину за 

пројекат ''Ferrum Liv Group'' д.о.о. из Александрова, општина Мерошина,  на кат.парцели 51/5 

КО Александрово, предузећа за ливење челика. 

 

1. Овим решењем потврђује се да је Студија о процени утицаја на животну 

средину за пројекат ''Ferrum Liv Group'' д.о.о. из Александрова, општина Мерошина, израђена у 

свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на 

животну средину и Правилником о садржини захтева о потреби утицаја и садржини захтева за 

одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину  („Сл. гласник 

РС”, бр.69/05). 

 

2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат не угрожава 

чиниоце животне средине и да се пројектом на предметној локацији (простору, сагласно 

условима и мерама које су овим решењем утврђени), не угрожава и не деградира животнa 

срединa. 

 

3. Ради заштите животне средине, носилац пројекта је дужан да обезбеди услове и  

спроведе мере како следи: 

- да се пројекат изведе у складу са техничком документацијом. 

 

4. Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма утицаја на 

животну средину и да о резултатима праћења утицаја информише надлежни орган и јавност. 

 

5. Надлежни орган ће у току трајања поступка производње проверити испуњеност 

услова и мера утврђених овим решењем као и  мере утврђене у Студији о процени утицаја на 

животну средину. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Носилац пројекта ''Ferrum Liv Group'' д.о.о. из Александрова, општина 

Мерошина, поднео је дана 09.12.2022.године захтев за давање сагласности на Студију о 




