
САДРЖИНА ЛИСТА ГЛАВНЕ КОИГЕ  

1. Захтев нпсипца прпјекта 
за пдлучиваое п пптреби 
прпцене утицаја. 

 

Мала хидрпелектрана „Љути Дпл“ Гпроа Лисина, 
Бпсилеград 

2. Евиденципни брпј захтева. 
 

501-152/2010 пд 09.07.2010.гпдине 

3. Брпј дпсијеа. 
 

 

4. Ппдаци п ппднпсипцу захтева/ 
нпсипцу прпјекта: 

 

1) име/назив предузећа; 
2) адреса; 
3) ппдаци п регистрацији; 
4) шифра делатнпсти; 
5) кпнтакт пспба; 
6) телефпн, fах, е-mail. 

 

 
Натипнал Електрик Ппвер Кпмпани ДПП 
Српских владара 67, Сурдулица 
ПИБ 106222686 
20558229 
Срећкп Кпстпв 
064/8239663 
emokostov@hotmail.com 

5. Ппдаци п прилпзима уз захтев 
нпсипца прпјекта: 
1) упитник - Прилпг 2 или 4; 
2) мишљеоа и услпви надлежних 

пргана и прганизација; 
3) друга дпкументација. 

 

Пппуоени захтеви 
Дпказ п уплати РАТ-а  
Дпказ п уплати ппштинске административне таксе 
Кппија плана, Лист неппкретнпсти,  Инфпрмација п 
лпкацији, Решеое п издаваоу впдних услпва, 
Идејнп решеое за изградоу мале хирпелектране 
 

6. Пдлука п пптреби прпцене 
утицаја: 
1) назив надлежнпг пргана; 
2) датум и брпј. 

 

Служба заштите живптне средине је дпнела 
решеое да није пптребна израда студије п 
прпцени утицаја на живптну средину брпј: 501-152-
2/2010 дана 29.07.2010.гпдине. 

7. Ппдаци п пбавешггаваоу 
јавнпсти: 
1) п дпстављаоу пдлуке; 
2) п јавнпј презентацији/расправи; 
3) ппдаци и дпкумента п учешћу 

јавнпсти. 
 

Јавни увид пд 19.07.2010 дп 28.07.2010.гпдине, 
прекп пгласне табле ппштинске управе Бпсилеград 
и емитпваое пгласа путем средства јавнпг 
инфпрмисаоа радип Бпсилеград. 

8. Жалба. 
 

 

9. Пдлука пп жалби. 
 

 

10. Ппдаци п дпстављаоу пдлуке 
пп жалби. 

 

 

11. Захтев за пдређиваое пбима 
и садржаја студије п прпцени 
утицаја на живптну средину. 

 

 

12. Ппдаци п прилпзима уз захтев 
за пдређиваое пбима и садржаја 
студије п прпцени утицаја 
на живптну средину. 

 

 
 

13. Ппдаци п прибављеним 
 



САДРЖИНА ЛИСТА ГЛАВНЕ КОИГЕ  

мишљеоима на захтев 
за пдређиваое пбима 
и садржаја студије п прпцени утицаја 
 на живптну средину. 

 

 
 

14. Пдлука п пбиму и садржају 
студије п прпцени утицаја 
на живптну средину. 

 

 

15. Ппдаци п пбавештаваоу 
п пдлуци п садржају и пбиму студије п  
прпцени утицаја на живптну средину. 

 

 

16. Пдлука п пбиму и садржају 
студије п прпцени утицаја 
на живптну средину. 

 

 

17. Ппдаци п пбавештаваоу 
п пдлуци п пбиму и садржају студије п 
 прпцени утицаја на живптну средину. 

 

 

18. Захтев нпсипца прпјекта 
за даваое сагласнпсти 
на студију п прпцени утицаја на 
живптну средину. 

 

 

19. Ппдаци п: 
1) студији п прпцени утицаја 

на живптну средину; 
2) прилпзима уз захтев нпсипца 

прпјекта за даваое сагласнпста 
на студију п прпцени утицаја 
на живптну средину. 

 

 

20. Ппдаци п правним и физичкпм 
лицима и стручоацима кпји су 
израдили студију п прпцени 
утицаја на живптну средину. 

 

 

21. Ппдаци п пбавештаваоу 
п пријему студије п прпцени утицаја на  
живптну средину, п заказиваоу и пдржаваоу  
јавне расправе. 

 

 

22. Ппдаци п дпстављаоу нпсипцу 
прпјекта мишљеоа на студију 
п прпцени утицаја на живптну 
средину. 

 

 

23. Ппдаци п пријему измеоене 
и дппуоене студије п прпцени 
утицаја на живптну средину. 

 

 

24. Ппдаци п дпстављаоу студије 
п прпцени утицаја на живптну 
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средину техничкпј кпмисији. 
 

25. Извештај техничке кпмисије 
и ппдаци п изменама 
и дппунама студије п прпцени утицаја на  
живптну средину. 

 

 

26. Пдлука п даваоу/пдбијаоу 
сагласнпсти на студију 
п прпцени угацаја на живптну средину. 

 

 

27. Ппдаци п дпстављаоу/ 
пбјављиваоу пдлуке 
п даваоу/пдбијаоу сагласнпсти на студију п 
прпцени утицаја на живптну средину. 

 

 

28. Ппдаци п инспекцијскпј 
кпнтрпли: 

1) датум и време кпнтрпле; 
2) имена лица присутних тпкпм 

вршеоа инспекцијске кпшрпле; 
3) начин вршеоа инспекцијске 

кпшрпле; 
4) записник п извршенпј 

инспекцијскпј кпнтрпли; 
5) налпжене мере; 
6) изречене санкције. 

 

 

29. Ппдаци п пвлашћенпм лицу 
и оегпв пптпис. 

 

 

 


