
 

 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                

Општина Кањижа                                                                               

Општинска управа 

Одељење за инспекцијско-надзорне послове   
Број:  
Дана:  
К  А  Њ  И  Ж  А 

 
ЗАХТЕВ 

За oдлучивање о потреби процене утицаја пројекта из чл. 4. ст. 1. тач. 2. Закона о процени 

утицаја на живптну средину 

 

На оснпву чл 8. Закона о процени утицаја на живптну средину (Сл. Гласник РС бр. 135/2004 и 

36/2009) и Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 

одређивање обима и садржаја студије процене утицаја на жив. средину (Сл. гл.РС бр. 69/2005) 

подносим захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на жив. средину ПРОЈЕКТА  

____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

(назив oбјекта и спратнпст) 

 

Са Листе ИИ. Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 

листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС бр. 

114/2008), чија се изградња планира/врши на кат. Парцели бр.___________КО__________________ 
 

 
 У случају да надлежни орган утврди да постоји потреба процене утицаја предм прој. на живптну 

средину, молим да се истом одлукпм одреди и обим и садржај Студије процене утицаја.  

Уз захтев прилажем потребну документацију:  

1. Инфпрмацију о локацији/потврђени урбанистички пројекат/Решење којим се одобрава извођење 

радова (пп чл. 145 Закона о планирању и изградњи – промена намене објекта са или без извпђења 

грађевинских радпва);  

2. Ситуаципни план/идејни пројекат у случају промене намене објекта (чл. 145 Закона п планирању 

и изградњи);  

3. Графички приказ макролокације и микролокације;  

4. Услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним прописима 

(осим ако су саставни део потврђеног Урбанистичког пројекта);  

5. Податке из Прилога бр. 1 Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини 

захтева за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на живптну средину (Сл. гл. РС 

бр. 69/2005) и податке кпји се траже у првпм делу Прилога бр. 1 – Кратак опис Пројекта;  

6. Податке из Прилога 2 Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини 

захтева за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на живптну средину (Сл. гл. РС 

бр. 69/2005) и податке који се траже у И делу – Карактеристике пројекта и ИИ делу – 

Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација пројекта (укпликп се утврди 

потреба израде Студије процене утицаја);  

7. Дпказ п уплати РАТ;  

 На основу Тар. бр. 186 Закона о републишкој административној такси, (Сл. Гласник бр. 
43/03…..70/11) републишка административна такса плаћа се нарашун бр. 840 74 2221843-57 са 
назнакпм: РАТ за Студију процене утицаја, прималац: Бучет РС;  

 Изнпс таксе: 1.850,00 динара за донощење одлуке о потреби процене утицаја Пројекта на 
живптну средину и 1.850,00 динара за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја 
пројекта на живптну средину  

 Износитакси дати су на основу Усклађених динарских изнпса изТариф ерепублишких 
административних такси ( Сл. Гласник РС бр. 55/12)  

 Пп потреби, нпсилац прпјекта мпже и накнаднп дпставити ппдатке из Прилпга 2 Правилника п 
садржини захтева п пптреби прпцене утицаја и садржини захтева за пдређиваое пбима и 
садржаја студије прпцене утицаја на живптну средину (Сл. гл. РС бр. 69/2005) и ппдатке кпји се 
траже у И делу – Карактеристике прпјекта и ИИ делу – Карактеристике щирег ппдрушја на кпме  

 



 

 

У ___________________________________ , 

_________________________________ године 

 
 

_____________________________________________________ 

име и презиме/пословно име подносиоца захтева 

_____________________________________________________ 

ПИБ и МБ (ЈМБГ) 

_____________________________________________________ 

адреса/седиште 

_____________________________________________________ 

контакт телефон 

_____________________________________________________ 

потпис (и печат за правно лице) 


