
 

 

                                                      
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

- Предмет   процене   утицаја   су   пројекти   који   се   планирају   и    изводе,   промене технологије, 

реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај 

на животну средину. 

- Предмет процене утицаја  су  и  пројекти  који  су  реализовани  без израде  студије  о процени  утицаја,  а  

немају  одобрење  за  изградњу  или  се  користе  без  употребне дозволе - процена утицаја затеченог стања. 

- Процена утицаја  врши  се за пројекте из  области  индустрије,  рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, 

пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и комуналних   делатности,   као   и    за   пројекте  

који   се   планирају   на   заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра. 

 

Пројекти  из  ст. 1. и 2. Овог члана могу бити  предмет процене утицаја  ако је њихово извођење, односно употреба у 

складу са прописима којима се уређује планирање и изградња. 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Носилац пројекта је обавезан да подноси захтев ако се планирани пројекат налази на листи пројеката уредбе: 

Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину (Службени гласник РС, број 114/08). 

Захтев о одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину подноси се на прописаном обрасцу  и садржи: 

1. Податке о носиоцу пројекта 

2. Опис локације 

3. Опис карактеристика пројекта 

4. Приказ главних алтернатива које су разматране 

5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају 

6. Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину 

7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја 

8. Друге податке и информације на захтев надлежног органа 
 
 
Уз захтев се прилаже: 

- Потврђени урбанистички пројекат или локацијска дозвола 

- Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта 

- Графички приказ микро и макро локације 

- Услови и сагласност других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом 

- Доказ о уплати републичке административне таксе 

- Други докази на захтев надлежног органа 
 
Изузетно: документација под ставком 1 се не подноси ако се делатност планира у постијећем објекту чија се намена 

мења без извођења радова иако носилац пројекта достави пријаву  промене  намене  или  решење  којим  се  мења  

намена  које  је  потврдио  орган  за издавање одобрења за изградњу. 

 

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице–мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са 

деловодним бројем, датумом издавања и  потписом овлашћеног лица носиоца пројекта. 

 
Таксе: 

- Републичка   административна   такса  уз захтев   је   1.660,00  динара,   жиро   рачун  број   840- 742221843-

57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије, позив на број 97  66 

- 237. 

      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: 2.021,00 дин. 


