РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот
Градска управа Пирот
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности,
грађевинарство и инспекцијске послове

У складу са чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину, (,,Службени гласник
РС,, бр.135/04, и 36/09), подносим Одељењу за урбанизам, комунално-стамбену делатност,
грађевинарство и инспекцијске послове, Градске управе Пирот следећи:

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
објеката (пројеката) на животну средину

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Презиме,очево име и име :_______________________________________________________
Јединствени матични број :_______________________________________________________
Место и адреса становања:_______________________________________________________
Контакт телефон:_______________________________________________________________

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Место :______________________Улица и број :__________________________________
Катастарска општина___________________Број кат.парцеле_______________________

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Површина :____________________________Спратност :___________________________

1. Опис пројекта
(а) опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта у фази
извођења и фази редовног рада;
(б) опис главних карактеристика производног поступка (природе и количина
коришћења материјала;
(в) процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који су
резултат редовног рада пројекта :
-загађивање воде;
-загађивање ваздуха и земљишта ;
- отпад, бука, вибрација ;
-светлост, топлота, радијација, и тд.
2. Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта размотрио и најважнијих
разлога за одлучивање, водећи при том рачуна о утицају на животну средину

3. Опис чинилаца животне средине за које постоји могућност да буду знатно
изложени ризику услед реализације пројекта укључујући :
(а) становништво;
(б) фауна;
(в) флора;
(г) земљиште;
(д) вода;
(ђ) ваздух;
(е) климатски чиниоци;
(ж) грађевина;
(з) непокретна културна добра и археолошка налазишта;
(и) пејзаж; као и
(ј) међусобни односи наведених чинилаца.
5. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину (непосредних и
посредних, секундарних, кумулативних, краткорочних, средњорочних и
дугорочних, сталних, привремених, позитивних и негативних) до којих може доћи
услед:
(а) постојање пројекта;
(б) коришћења природних ресурса;
(в) емисија загађајућих материја, стварања неугодности и уклањање отпада;
као и опис метода предвиђања коришћених приликом процене утицаја на животну
средину.

6. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког
значајног штетног утицаја на животну средину.
7. Нетехнички резиме информација од 2 – 6.

8. Подаци о могућим тешкоћама (технички недостаци или непостојање одговарајућег
стручног знања и вештина) на које је наишао носилац пројекта.

Уз овај захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на
животну средину прилажем :

1. попуњен упитник који треба прибавити у надлежном органу
2. информација о локацији или локацијска дозвола;
3. идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
4. Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у
складу са посебним законом;
5. доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 1.930,00 динара
жиро рачун 840-742221843-57,
број модела 97, позив на број 55-079,
сврха плаћања републичка административна такса,
прималац Република Србија;
6. доказ о уплати административне таксе у износу од 1.500,00 динара
жиро рачун : број 840-742251843-73
позив на број 97, контролни број -079 + број ПИБ-а
врха уплате : административна такса за трошкови поступка процене утицаја
прималац : Скупштина општине Пирот;
7. други докази на захтев надлежног органа.
жиро рачун : број 840-742241843-03 позив на број 97, 55-079
сврха уплате : Градска административна такса
прималац : Градска управа Пирот

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
___________________________________
_

