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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
 

са састанка руководства општине Мали Зворник са представницима МЗ Будишић, одржаног 

27.04.2022. године у сали Општинског већа општине Мали Зворник са почетком у 7.30 часова, 

а по захтеву групе грађана МЗ Будишић, који су дана 23.04.2022. године одржали збор грађана 

поводом одржавања Раног јавног увида Елабората за потребе раног јавног увида Плана детаљне 

регулације за површински коп на локалитету Црвене стене у КО Будишић, општина Мали 

Зворник. 

  

             Састанку су присуствовали: Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник, 

Милисав Деспотовић, заменик председника општине, Радован Тадић, председник Скупштине 

општине Мали Зворник, Зоран Бркић, руководилац Одељења за привреду, инспекцијске 

послове, урбанизам и обједињену процедуру, Светлана Петковић, запослена у Општинској 

управи, Горан Лукић, председник Савета МЗ Будишић, Саша Ђурић, Станоје Томић, Светлана 

Јевтић и Томислав Јевтић, грађани МЗ Будишић 

 

           Записник водила Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине. 

 

 
            

РАД САСТАНКА 

              Група грађана МЗ Будишић доставила је руководству општине Записник са збора 

грађана одржаног дана 23.04.2022. године. У Записнику је наведено да су у току одржавања 

Раног јавног увида Елабората за потребе раног јавног увида Плана детаљне регулације за 

површински коп на локалитету Црвене стене у КО Будишић, општина Мали Зворник, 

достављене примедбе грађана, да се примедбе односе на неадекватну локацију каменолома која 

изазива следеће нежељене ефекте: клизишта путева и гробних места, уништавање изворишта 

питке воде, покретање нових клизишта и ерозије земљишта, нездрава средина за живот због 

прашине и буке, уништавање шумског потенцијала, немогућност развијања туризма. Даље је 

наведено да је дана 20.04.2022. године одржана седница Комисије за планове општине Мали 

Зворник, да на седници није омогућено присуство председнику Савета МЗ Будишић, уз 

образложење да седници не могу да присуствују странке које нису директно укључене у 

поступак. Због свега наведеног на збору је предложено да се формира четворочлана делегација 

која ће се лично састати са председником општине Мали Зворник Зораном Јевтићем и изложити 

ставове 50 домаћинстава из села Будишић, засеок Тезга и Пљештаница. У делегацију су 

предложени Јевтић Томислав, Ђурић Александар, Томић Станоје, Мате Лајош и Лукић Горан, 

председник Савета МЗ Будишић. Задатак делегације је да се представи став  грађана и изнађе 

решење којим би се грађани умирили, с обзиром на стање опште несигурности које је ово питање 

поставило пред мирне житеље села Будишић. Присутни грађани су били сагласни са донетим 

одлукама  и наведени Записник су својеручно потписали 

             Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник, поздравио је присутне и у уводном 

излагању образложио поступка за добијање сагласности за извођење истражних радњи. Затим је 

истакао да је Министарство рударства и енергетике дало сагласност за истражне радове 

Привредном друштву ''Siki export'' д.о.о. из Малог Зворника и било је дужно да о томе обавести 

локалну самоуправу. Након тога истако је да су грађани који су заказали збор у МЗ Будишић 

поводом тог питања такође били дужни да о заказаном збору обавесте општину Мали Зворник, 

што они нису учинили, тако да нико од представника општине није присуствовао том збору како 

би грађане упознао са важећим процедурама за добијање дозволе о експлоатацији камена. Даље 

у свом излагању објаснио је процедуру за добијање дозволе за експлоатацију камена. Први корак 
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је подношење захтева надлежном Министарству, уз констатцију да је  Привредно друштво ''Siki 

export'' д.о.о. из Малог Зворника поднело Министаству рударства и енергетике захтев за 

утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама, а затим и Анекс 

Елабората о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко грађевински камен у 

лежишту ''Црвене стене'', село Будишић код Малог Зворника. Радна група за утврђивање и оверу 

резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса утврдила је да је предметни 

елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима, као и 

условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих 

минералних сировина и вођењу евиденције о њима и констатовало да резерве могу бити оверене. 

Након тога истакао је да је општина дужна да спроведе одговарајућу процедуру по захтеву 

инвеститора, да у овом случају подржава грађане МЗ Будишић, али да не сме да игнорише 

захтеве инвеститора. 

 

            Након тога присутни грађани МЗ Будишић су навели следеће: 

 

            Томислав Јевтић,  је истакао да је земљиште, између осталог и у Будишићу, одузето 

грађанима приликом изградње ХЕ ''Зворник'' што је довело до расејавања становништва. Затим 

је истакао да је земљиште, на ком треба да се отвори каменолом, припадало свим грађанима села 

Будишић са правом коришћења, као и да је предметно земљиште МЗ Будишић давно пренела на 

Предузеће ''Србијашуме'' како би исто пошумиле и користиле дрвну масу за своје потребе, а ни 

у ком случају није дата сагласност да Предузеће ''Србијашуме'' наведене парцеле може да отуђи 

за изградњу каменолома. Захтевао је да се у катастру провери на који начин је то пренето на 

Предузеће ''Србијашуме'' и под којим условима и да се тражи да они повуку своју сагласност за 

изградњу каменолома. Након тога истакао је да је између осталог и његова кућа грађена од 

грађевинског материјала  без употребе арматуре, тако да би и најмањи потрес исту срушио, као 

и много других старих кућа. 

            Светлана Јевтић, је истакла да они само желе да наставе да живе мирно и у чистој 

средини. Затим је истакла да је приликом презентације Елабората речено да ако нико од грађана 

не жели да прода шуму на локацији предвиђеној за каменолом, да онда неће моћи да се врши 

експлоатација камена. 

            Томислав Јевтић,  је затим истакао да у каменолому неће радити нико од наших грађана. 

            Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник, је замолио грађане да не износе 

непроверене, већ само аргументоване чињенице, уз констатацију да ово није тачно и да у том 

предузећу ради најмање 30 возача са подручја наше општине. 

            Радован Тадић, председник Скупштине општине, замолио је грађане да се изјасне да ли 

остају при свим примедбама које су наведене у Записнику са збора грађана и да ли су ово сада 

нове примедбе. 

             Саша Ђурић, је истакао да је њихова главна примедба то да се у било којем документу 

који је приложен од стране обрађивача, Студија утицаја и Елаборат за рани јавни увид,  скрива 

главни генератор загађења, буке и свих осталих штетних утицаја, односно да се скрива 

удаљеност тог објекта од кућа. 

             Зоран Бркић, руководилац Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и 

обједињену процедуру, обавестио је присутне да се Студија доставља Министарству заштите 

животне средине и уједно је замолио да се ова примедба упути Министаству, истакавши да се и 

он слаже са овом примедбом. Затим је истакао да ће изградњом дробиличног постројења највише 

бити угрожен Саша Ђурић. 

             Томислав Јевтић,  је затим истакао да ће услед минирања у каменолому кренути 

клизишта и да тамо постоји 5 извора воде који ће бити уништени. 
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             С обзиром да није било других дискусија Зоран Јевтић, председник општине Мали 

Зворник, је предложио да се на основу горе наведених дискусија донесе следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

1) Предлаже се групи грађана Месне заједнице Будишић да допис са наведеним 

примедбама, а у вези са Одлуком о изради Плана детаљне регулације за површински коп на 

локалитету Црвене стене у КО Будишић, општина Мали Зворник, упуте Министарству заштите 

животне средине. 

2) Задужују се стручне службе ОУ – Одељење за привреду, инспекцијске послове, 

урбанизам и обједињену процедуру да све примедбе пристигле у току трајања Раног јавног увида 

Елабората за потребе раног јавног увида Плана детаљне регулације за површински коп на 

локалитету Црвене стене у КО Будишић, општина Мали Зворник, упуте Министарству заштите 

животне средине. 

3) Задужују се стручне службе Општинске управе општине Мали Зворник да омогуће  

представницима Месне заједнице Будишић да у архиви Општинске управе покушају да пронађу 

документацију из које се може утврдити да су катастарске парцеле које се налазе у обухвату 

Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету Црвене стене у КО Будишић, 

општина Мали Зворник, а које се тренутно власништво ЈП ''Србијашуме'', некада биле 

власништво Месне заједнице Будишић и да су уступљене ЈП ''Србијашуме'' ради пошумљавања. 

4) Предлаже се групи грађана Месне заједнице Будишић да у вези навода из тачке 3. овог 

Закључка упуте допис ЈП ''Србијашуме'' и да их упознају са свим примедбама, а посебно да је то 

земљиште припадало МЗ Будишић и да је уступљено ЈП ''Србијашуме'' ради пошумљавања. 

5) Задужује се стручне службе Општинске управе општине Мали Зворник да од СКН 

Мали Зворник прибаве историјат кп.бр. 374/1, кп.бр. 373 и кп.бр. 375/1 КО Будишић. 

6) Задужује се руководство Општине Мали Зворник да након предузимања свих 

потребних радњи по овом Закључку организује састанак са представницима Месне заједнице 

Будишић ради упознавања са истим. 

 

 

 

 

 Састанак је завршио са радом у 8.40 часова. 

 

 

Записник водила, 

Зорица Зељковић, с.р.                                                                                      Председавајући, 

                                                                                                                           Зоран Јевтић, с.р. 

 

 

 

 


