
 

 

                 
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ 

ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 
Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. 
 
Уз захтев се прилаже: 
 

- Најмање 3 примерка студије у писаном и један у електронском облику 

- Одлуке надлежног органа из претходне фазе поступка 

- Прибављани услови и сагласности по посебним законима 

- Доказ о уплати републичке административне таксе 
 
 
Таксе: 

- Републичка административна такса уз захтев : жиро рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: 

Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије, позив на број 97  66 - 237. 

Износ за уплату, у зависности од површине: До 100 м
2
 33.410,00 

дин. 

Преко 100 м
2
 до 1.000 м

2
  65.130,00 дин. 

Преко 1.000 м
2
   106.880,00 дин. 

      По спроведеном поступку за доношење решења: 

- Локална административна такса: жиро рачун број: 840-742251843-73, шифра плаћања за физичка лица: 153, 

шифра плаћања за правна лица 250, модел 97, позив на број 66-237. 

Износ за уплату, у зависности од површине: 

До 100 м
2
, 10.000,00 дин. 

Преко 100 м
2
, до 1.000 м

2
,   18.000,00 дин. 

Преко 1.000 м
2
,   32.000,00 дин. 

 

ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА 
 
 
Носилац изведеног пројекта, објекта који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, 

за који је обавезна израда студије о процени утицаја или је донето решење у поступку одлучивања о потреби израде 

студије затеченог стања подноси захтев за давање сагласности на студију  затеченог стања. 

 
Уз захтев се прилаже: 
 

- Најмање 3 примерка студије у писаном и један у електронском облику 

- Одлука надлежног органа из претходне фазе поступка 

Таксе: 

- Републичка административна такса уз захтев : жиро рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка 

административна такса, прималац: Буџет Републике Србије, позив на број 97  66 - 237. 

Износ за уплату, у зависности од површине: До 100 м
2
                      

28.840,00дин. 

Преко 100 м
2
 до 1.000 м

2
 56.240,00 дин. 

Преко 1.000 м
2
                  92.300,00 дин. 

      По спроведеном поступку за решење : 

- Локална административна такса: жиро рачун број: 840-742251843-73, шифра плаћања за физичка лица: 153, 

шифра плаћања за правна лица 250 , модел 97, позив на број 66-237 

Износ за уплату, у зависности од површине: 

До 100 м
2
              5.000,00 дин. 

Преко 100 м
2
 до 1.000 м

2
           9.000,00 дин. 

Преко 1.000 м
2
    18.000,00 дин. 


