
  

 

 
Меморандум носиоца Пројекта 

 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ 
 

- Одељење за општу управу и скупштинске послове - 

 
 

 
Предмет: Захтев за давање сагласности на Студију о  
                 процени утицаја затеченог стања Пројекта  
                 на животну средину 

           
 
 На основу члана 30. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 

РС", бр. 135/04 i 36/2009), обраћамо се са захтевом за добијање сагласности на Студију о 

процени утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА __________________________________ 

______________________________________________________ на животну средину, који се 

налази на кп. бр. ________КО _______________ општина Књажевац, на адреси 

____________________________________за који је обавезна Студија процене утицаја односно 

за који је одлучено да је потребна израда Студије затеченог стања сагласно члану 4. став 1. 

тачка 1. и 2. наведеног Закона. 

Предметни пројекат је стављен у функцију без ________________________________ 
                                               (одобрења за изградњу, употребне дозволе) 

  
У прилогу овог захтева достављамо предметну Студију о процени утицаја затеченог стања 

Пројекта________________________________________________животну средину. 

                                   Уз захтев се подноси:  

1. копија пријаве објекта изграђеног без 
одобрења за изградњу   
2. обавештење о могућностима усклађивања 
објекта са урбанистичким планом, односно 
условима за издавање одобрења за изградњу 
3. извод из пројекта изведеног објекта 
4. извештај овлашћене организације са 
подацима о емисијама и извештај о 
резултатима мерења и испитивања чинилаца 
животне средине на које пројекат утиче који 
нису старији од шест месеци 
5. Графички приказ микро и макро локације 

 
            
         ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

___________________________ 

из_________________________  

ул.___________________бр.___ 

бр.тел._____________________ 

 

 
 

НАПОМЕНА: Студија се подноси у три писана примерка и један примерак у електронском облику. 

Трошкови поступка: 

1. Републичкa административнa таксa (тариф. бр. 186): 

до 100 м2 .............................. 33.390,00 дин. 

преко 100 м2 до 1.000 м2 ..... 65.120,00 дин. 

преко 1.000 м2....................... 106.870,00 дин. 

Жиро рачун број: 840-742221-843-57 
Позив на број: 97-60-045 
Сврха уплате: Републичка административна такса 
Корисник: Приходи за Буџет Републике Србије 
2. Општинскa административнa таксa: 

а) по тарифном броју 1: 119,00 дин. 
б) по тарифном броју 3: 236,00 динара 
Жиро рачун број: 840-742251-843-73 
Позив на број: 97-60-045 
Сврха уплате: Општинска административна такса 
Корисник: Приходи за Општинску управу Књажевац 
Напомена: Све општинске таксе уплаћују се збирно на 
једној уплатници, а републичка такса на другој 
уплатници. 

 

 


