
1. 
 

Захтев носиоца пројекта за 

одлучивање о потреби процене 

утицаја. 

Изградња постројења за добијање 

електричне и топлотне енергије 

применом гасификације биомасе из 

индустријских и шумских 

активности на кат.парцели број 

3649/1, 3649/1, 3649/7 КО 

Шљивовица 

2. Евиденциони број захтева. 501-90/2012-04 

3. Број досијеа.  

4. 
 

Подаци о подносиоцу 

захтева/носиоца пројекта: 

1. име/назив предузећа; 

2. адреса; 

3. подаци о регистрацији; 

4. шифра делатности; 

5. контакт особа; телефон, 

fax, e/mail. 

1) „Еко послови инжењеринг“ 

доо, Нови Београд 

2) Булевар Михаила Пупина 

165в 

3) доо „Еко послови 

инжењеринг“ Нови Београд 

датум регистрације:19.10.2012. 

године 

број регистрације: бд135185/2012 

4) 7022 

5) Јернеј Блатник 

6) +381 11 2225198 

7) office@ekoposlovi.rs 

5. 
 

Подаци о прилозима уз захтев 

носиоца пројекта: 

1. Упитник – Прилог 2 или 

4 

2. Мишљења и услови 

надлежних органа и 

организација 

3. Друга документација 

- Попуњен упитник 

- Информација о локацији за 

изградњу постројења за 

производњу електричне и 

топлотне енергије на 

кат.парцели 3649/1 КО 

Шљивовица, број: 353-14/12 

- Копија плана број: 953-

1/2012-833 

- Решење о употребној дозволи 

број: 351-381/06-03 

6. 
 

Одлука о потреби процене 

утицаја: 

1. Назив надлежног 

органа; 

2. Датум и број. 

Одлука да НИЈЕ потребна процена 

утицаја- решење Општинске управе 

Чајетина, број: 501-90/2012-04 од 

18.01.2013. године 

7. 
 

Подаци о обавештавању 

јавности: 

1. О достављању одлуке; 

2. О јавној 

презентацији/расправи 

3. Подаци и документа о 

учешћу јавности 

- Обавештење да је поднет 

захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја од 

13.12.2012. године- недељник 

Вести 

- Обавештење да је донето 

решење да није потребна 

mailto:office@ekoposlovi.rs


процена утицаја од 

21.01.2013. године- недељник 

Вести 

- Дописи заинтересованој 

јавности, органима и 

организацијама: МЗ 

„Златибор“, МЗ 

„Шљивовица“, еколошко 

удружење „Златни бор“ 

- Јавни увид од 20.12.2012. до 

30.12.2012. године 

8. Жалбе.  

9. Одлука по жалби.  

10. 
 

Подаци о достављању одлуке 

по жалби. 

 

11. 
 

Захтев за одређивање обима и 

садржаја студије о процени 

утицаја на животну средину. 

 

12. 
 

Подаци о прилозима уз захтев 

за одређивање обима и 

садржаја студије о процени 

утицаја на животну средину. 

 

13. 
 

Подаци о прибављеним 

мишљењима на захтев  за 

одређивање обима и садржаја 

студије о процени утицаја на 

животну средину. 

 

14. 
 

Одлука о обиму и садржају 

студије о процени утицаја на 

животну средину. 

 

15. 
 

Подаци о обавештавању о 

одлуци о садржају и обиму 

студије о процени утицаја на 

животну средину. 

 

16. 
 

Одлука о обиму и садржају 

студије о процени утицаја на 

животну средину. 

 

17. 
 

Подаци о обавештавању о 

одлуци о садржају и обиму 

студије о процени утицаја на 

животну средину. 

 

18. 
 

Захтев носиоца пројекта за 

давање сагласности на студију 

о процени утицаја на животну 

средину. 

 



19. 
 

Подаци о: 

1. Студији о процени 

утицаја на животну 

средину; 

2. Прилози уз захтев 

носиоца пројекта за 

давање сагласности на 

студију о процени 

утицаја на животну 

средину 

 

20. 
 

Подаци о правним и физичким 

лицима и стручњацима који су 

израдили студију о процени 

утицаја на животну средину. 

 

21. 
 

Подаци о обавештавању о 

пријему студије о процени 

утицаја на животну средину, о 

заказивању и одржавању јавне 

расправе. 

 

22. 
 

Подаци о достављању носиоцу 

пројекта мишљења на студију о 

процени утицаја на животну 

средину. 

 

23. 
 

Подаци о пријему измењене и 

допуњене студије о процени 

утицаја на животну средину. 

 

24. 
 

Подаци о достављању студије о 

процени утицаја на животну 

средину техничкој комисији. 

 

25. 
 

Извештај техничке комисије и 

подаци о изменама и допунама 

студије о процени утицаја на 

животну средину. 

 

26. 
 

Одлука о давању/одбијању 

сагласности на студију о 

процени утицаја на животну 

средину. 

 

27. 
 

Подаци о 

достављању/објављивању 

одлуке о давању/одбијању 

сагласности на студију о 

процени утицаја на животну 

средину 

 

28. 
 

Подаци о инспекцијској 

контроли: 

1. Датум и време контроле; 

 



2. Имена лица присутних 

током вршења 

инспекцијске контроле; 

3. Начин вршења 

инспекцијске контроле; 

4. Записник о извршеној 

контроли; 

5. Наложене мере; 

6. Изречене санкције. 

29. 
 

Подаци о овлашћеном лицу и 

његов потпис 
 

 


