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ОПШТИНСКА  УПРАВА ОПШТИНЕ  СВИЛАЈНАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, КОМУНАЛНЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 

 
Предмет: Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну 
средину ПРОЈЕКТА ______________________________________________________ 
 
 
У прилогу овог дописа достављам Студију о процени утицаја на животну средину 
ПРОЈЕКТА ___________________________________________________ на кат. парц. 
___________________, КО _________________, на територији општине Свилајнац, 
са захтевом за давање сагласности, у складу са чланом 16. Закона о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 
36/09).  
 
Уз Студију прилажем потребну документацију, услове и сагласности других 
надлежних органа и организација, који су прибављени у складу са посебним 
прописима.  
 
ПРИЛОГ УЗ ЗАХТЕВ: 

1) Студија о процени утицаја у 3 (три) примерка;  
2) Услови и сагласности других надлежних органа и ораганизација: 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ   ЗАХТЕВА 
(носилац пројекта) 

   
      __________________________ 

           (име, презиме и печат) 
 

__________________________ 
                                  (адреса, место) 

 
      __________________________  

              (телефон) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Сврха уплате:       Републичка административна такса 
за подношење захтева           за подношење захтева 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 110,00 динара          износ: 280,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 
 

За захтев о одлучивање о потреби процене утицаја 
Сврха уплате: издавање акта    Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 330,00 динара          износ: 1.850,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 

 
За давање сагласности на Студију о процени утицаја 

до 100 m2 

Сврха уплате: издавање акта    Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 330,00 динара          износ: 37.220,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 
 

преко 100 m2 до 1.000 m2 

Сврха уплате: издавање акта    Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 330,00 динара          износ: 72.550,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 
 

преко 1.000 m2 

Сврха уплате: издавање акта    Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 330,00 динара          износ: 119.060,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 
 

За ажурирање студије о процени утицаја 
1) За захтев за одређивање обима и садржаја о процени утицаја  

Сврха уплате: издавање акта    Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 330,00 динара          износ: 1.850,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 

2) За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја  
до 100 m2 

Сврха уплате: издавање акта    Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 330,00 динара          износ: 9.310,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 
 

преко 100 m2 до 1.000 m2 

Сврха уплате: издавање акта    Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 330,00 динара          износ: 18.590,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 
 

преко 1.000 m2 

Сврха уплате: издавање акта    Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                          Буџет РС 
износ: 330,00 динара          износ: 37.220,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94     ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97  позив на број  98-097   број модела 97  позив на број 98-097 
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