
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Владичин Хан 
Одељеое за урбанизам,импвинскп-правне, кпмуналне И грађевинске ппслпве 
Општинска управа Владичин Хан 
 
 

ЗАХТЕВ 
За пдлучиваое п пптреби прпцене утицаја прпјекта из чл. 4. ст. 1. тач. 2. Закпна п прпцени утицаја на живптну 

средину 
 
 

На пснпву чл 8. Закпна п прпцени утицаја на живптну средину (Сл. Гласник РС бр. 135/2004 и 36/2009) и Правилника п садржини захтева п 
пптреби прпцене утицаја и садржини захтева за пдређиваое пбима и садржаја студије прпцене утицаја на жив. средину (Сл. гл.РС бр. 
69/2005) ппднпсим захтев за пдлучиваое п пптреби прпцене утицаја на жив. средину ПРОЈЕКТА  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(назив пбјекта и спратнпст) 

Са Листе ИИ Уредбе п утврђиваоу листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и листе прпјеката за кпје се мпже захтевати 

прпцена утицаја на живптну средину (Сл. Гласник РС бр. 114/2008), чија се изградоа планира/врши на кат. парцели бр. ____________КО 

________________. 

 
У случају да надлежни прган утврди да ппстпји пптреба прпцене утицаја предм прпј. на живптну средину, мплим да се истпм пдлукпм 
пдреди и пбим и садржај Студије прпцене утицаја. 

Уз захтев прилажем пптребну дпкументацију:  
1. Инфпрмацију п лпкацији/пптврђени урбанистички прпјекат/Решеое кпјим се пдпбрава извпђеое радпва (пп чл. 145 Закпна п 

планираоу и изградои – прпмена намене пбјекта са или без извпђеоа грађевинских радпва); 

2. Ситуаципни план/идејни прпјекат у случају прпмене намене пбјекта (чл. 145 Закпна п планираоу и изградои); 

3. Графички приказ макрплпкације и микрплпкације; 

4. Услпви и сагласнпсти других надлежних пргана и прганизација у складу са ппсебним прпписима (псим акп су саставни деп пптврђенпг 

Урбанистичкпг прпјекта); 

5. Ппдатке из Прилпга бр. 1 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 првпм делу Прилпга бр. 1 – 

Кратак ппис Прпјекта;  

6. 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 ширег прпдручја на кпме се планира реализација прпјекта (укпликп се утврди пптреба израде 

Студије прпцене утицаја); 

7. Дпказ п уплати РАТ; 

 На пснпву Тар. бр. 186 Закпна п републишкпј административнпј такси, (Сл. Гласник бр. 43/03…..70/11) републишка административна такса 

плаћа се нарашун бр. 840 74 2221843-57 са назнакпм:  РАТ за Студију прпцене утицаја, прималац: Бучет РС; 

 Изнпс таксе:  1.660,00 динара за дпнпщеое пдлуке п пптреби прпцене утицаја Прпјекта на живптну средину и  1.660,00 динара за 

пдређиваое пбима и садржаја Студије прпцене утицаја прпјекта на живптну средину 

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

 Пп пптреби, 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 се планира реализација прпјекта, кап 

и дпказ п уплати РАТ за пдлушиваое п пбиму и садржају Студије прпценеутицаја     

 
 
 
 
 
  



 
 
У________________________________, 
   ________________________________ гпдине 
 
 

 име и презиме/ппслпвнп име 
 ппднпсипца захтева 

 
 

 ЈМБГ/ПИБ и МБ 
 

 

 адреса/седиште 

 кпнтакт телефпн 
 

 пптпис (и печат за правнп лице) 

 


