
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне 

средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и 

анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји 

одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, 

климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и 

да се утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или 

отклонити, имајући у виду изводљивост тих пројеката. 

Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, 

реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу 

имати значајан утицај на животну средину, такође, предмет су и пројекти који су 

реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се 

користе без употребне дозволе (процена утицаја затеченог стања). 

Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, 

саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и 

комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном 

добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. 

 

 

        -  ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ ПРОЈЕКАТА  - 

1. ФАЗА: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 

планираног пројекта 

Носилац пројекта подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на 

животну средину, на прописаном обрасцу, у складу са Правилником о садржини захтева о 

потреби процене утицаја (“Службени гласник РС“, број 69/05). 

Захтев о потреби процене утицаја садржи: 

1) податке о носиоцу пројекта; 

2) опис локације; 

3) опис карактеристика пројекта; 

4) приказ главних алтернатива које су разматране; 

5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 

6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину; 

7) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних 

штетних утицаја; 

8) друге податке и информације на захтев надлежног органа. 



Уз захтев се прилаже следећа документација: 

 

      1) извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт 

 о урбанистичким условима који није старији од годину дана; информација о 

 локацији или локацијска дозвола; 

      2) идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 

      3) графички приказ микро и макро локације;  

      4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у   

 складу са посебним законом 

      5) доказ о уплати републичке административне таксе; 

      6) други докази на захтев надлежног органа. 

 

Извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући 

урбанистички документ, не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту 

чија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је 

потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу. 

 

Републичка административна такса у износу од 1.660,00 динара, се уплаћује на рачун 

број 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број 51-242. Сврха дознаке: Републичка 

административна такса. Прималац: Република Србија. 

Рок за решавање предмета: 30 дана од дана подношења комплетне 

документације, при чему: 
 

• 10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности 

• 10 дана за достављање мишљења заинтересованих органа, организација и јавности 

• 10 дана за доношење одлуке о поднетом захтеву 

 

2. ФАЗА: Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на 

животну средину 

Носилац пројекта, за који се обавезно врши процена утицаја и за који је надлежни 

орган утврдио обавезу процене утицаја, подноси захтев за одређивање обима и садржаја 

студије о процени утицаја, на прописаном обрасцу, у складу са Правилником о садржини 

захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину 

(“Службени гласник РС“, број 69/05). 

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја садржи: 

 

1) податке о носиоцу пројекта; 

2) опис пројекта; 

3) приказ главних алтернатива које су разматране; 

4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;  



5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта; 

6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних 

штетних утицаја; 

7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6); 

8) подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у 

прикупљању података и документације; 

9) друге податке и информације на захтев надлежног органа. 

 

Уз захтев се прилаже следећа документација: 

 

1) извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт  

о урбанистичким условима који није старији од годину дана; информација о 

локацији или локацијска дозвола; 

2) Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 

3) Графички приказ микро и макро локације;  

4) Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у 

складу са посебним законом 

5) Доказ о уплати републичке административне таксе; 

6) Други докази на захтев надлежног органа. 

 

 Републичка административна такса у износу од 1.660,00 динара, се уплаћује на 

рачун број 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број 51-242. Сврха дознаке: 

Републичка административна такса. Прималац: Република Србија. 

 Рок за решавање предмета: 35 дана од дана подношења комплетне 

документације, при чему: 

• 10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности 

• 15 дана за достављање мишљења заинтересованих органа, организација и јавности 

• 10 дана за доношење одлуке о поднетом захтеву 

3. ФАЗА: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја 

Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени 

утицаја на животну средину, на прописаном обрасцу, у складу са Правилником о 

садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 

69/05). 

Уз захтев се прилаже следећа документација: 

 

1) Три примерка студије у писаном и један у електронском облику; 

2) Одлука надлежног органа из претходне фазе поступка; 

3) Доказ о уплати републичке административне таксе. 

 

 

 



 Студија о процени утицаја обавезно садржи: 

1) податке о носиоцу пројекта 

2) опис локације на којој се планира реализација пројекта; 

3) опис пројекта; 

4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао; 

5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро 

локација); 

6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину; 

7) процену утицаја на животну средину у случају удеса; 

8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, 

отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину; 

9) програм праћења утицаја на животну средину; 

10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9); 

11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних 

знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци. 
 

 Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности 

других надлежних органа и организација у складу са посебним законом. 
 

 Студија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима, односно 

квалификацији лица која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум 

израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације 

која је израдила студију. 

 

У зависности од површине објеката уплаћују се следеће таксе: 

Републичка административна такса уплаћује се на рачун број 840-742221843-57 са 

моделом 97 и позивом на број 51-242. Сврха дознаке: Републичка административна такса. 

Прималац: Република Србија 

� за објекте до 100m
2
                                     33.410,00 динара 

� за објекте од 100m
2
 до 1000 m

2 
                

 
65.130,00 динара 

� за објекте преко 1000m
2
                           106.880,00 динара 

Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне 

документације, при чему: 

• 7 дана за обезбеђивање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе 

• 20 дана за одржавање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе 

• 10 дана за образовање техничке комисије 

• 3 дана за достављање студије о процени утицаја Техничкој комисији 

• 30 дана за извештај Техничке комисије са оценом студије о процени утицаја 

• 10 дана за доношење одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја 

• 10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности о донетој 

одлуци 



 

-  ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА  - 

 

Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама Закона о процени утицаја 

на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) врши процена утицаја, а 

који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, 

дужан је да поднесе захтев за: 
 

 

1. Давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну 

средину за пројекте за које је обавезна процена утицаја, у складу са чланом 4. став 1. 

тачка 1) Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 

и 36/2009); 

Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени 

утицаја затеченог стања на животну средину, на прописаном обрасцу, у складу са 

Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени 

гласник РС“, број 69/05). 

Уз захтев прилаже се следећа документација: 

 

1) Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о 

могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за 

издавање одобрења за изградњу; 

2) Извод из пројекта изведеног објекта; 

3) 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; 

4) Графички приказ микро и макро локације; 

5) Доказ о уплати републичке административне таксе 

 

Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, 

података о емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и 

има садржај прописан овим законом за студију о процени утицаја. 

 

У зависности од површине објеката уплаћују се следеће таксе: 

Републичка административна такса уплаћује се на рачун број 840-742221843-57 са 

моделом 97 и позивом на број 51-242. Сврха дознаке: Републичка административна такса. 

Прималац: Република Србија 

� за објекте до 100m
2
                                     28.840,00 динара 

� за објекте од 100m
2
 до 1000 m

2 
                

 
56.240,00 динара 

� за објекте преко 1000m
2
                             92.300,00 динара 



Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне 

документације, при чему: 

•   7 дана за обезбеђивање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе 

• 20 дана за одржавање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе 

• 10 дана за образовање техничке комисије 

•   3 дана за достављање студије о процени утицаја техничкој комисији 

• 30 дана за извештај техничке комисије са оценом студије о процени утицаја 

• 10 дана за доношење одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја 

• 10 дана за обавештавање заинтересованих органа и организација и јавност о донетој 

одлуци 

 

 

2. Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања, за пројекте за које се 

може захтевати процена утицаја. У складу са чланом 4. став 1. тачка 2) Закона о 

процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009). 
 

 

 Носилац пројекта подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја 

затеченог стања на животну средину, на прописаном обрасцу, у складу са 

Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја (“Службени гласник РС“, 

број 69/05). 

 
 

Уз захтев прилаже се следећа документација: 

 

1) Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о 

могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за 

издавање одобрења за изградњу 

2) Извод из пројекта изведеног објекта 

3) 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 

4) приказ     Графички  микро и макро локације  

5) Доказ о уплати републичке административне таксе 

 Републичка административна такса у износу од 1.610,00 динара, се уплаћује на 

рачун број 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број 51-242. Сврха дознаке: 

Републичка административна такса. Прималац: Република Србија  

 Рок за решавање предмета: 35 дана од дана подношења комплетне 

документације, при чему: 

• 10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности 

• 15 дана за доставу мишљења заинтересованих органа, организација и јавности 

• 10 дана за доношење одлуке о поднетом захтеву 

 

 



 

-  АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  - 

 

Носилац пројекта дужан је да са реализацијом, односно изградњом и извођењем 

пројекта отпочне у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на 

студију о процени утицаја. 

По истеку рока, на захтев носиоца пројекта, надлежни орган може донети одлуку о 

изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће студије о процени 

утицаја. 

О ажурирању постојеће студије о процени утицаја, надлежни орган одлучује, на 

захтев носиоца пројекта, и ако у току изградње, односно извођења пројекта, носилац 

пројекта мора да одступи од документације на основу које је израђена студија о процени 

утицаја на животну средину на коју је дата сагласност. 

1. Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину 

Носилац пројекта подноси захтев за ажурирање студије о процени утицаја на   

животну средину, на прописаном обрасцу, у складу са Правилником о садржини захтева 

за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину 

(“Службени гласник РС“, број 69/05). 

Уз захтев се прилаже следећа документација: 

 

1) Извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт 

о урбанистичким условима који није старији од годину дана; 

2) Идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 

3) Графички приказ микро и макро локације;  

4) Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу 

са посебним законом; 

5) Доказ о уплати републичке административне таксе; 

6) Други докази на захтев надлежног органа. 

 

Републичка административна такса у износу од 1.660,00 динара, се уплаћује на 

рачун број 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број 51-242. Сврха дознаке: 

Републичка административна такса. Прималац: Република Србија 

Рок за решавање предмета: 35 дана од дана подношења комплетне документације, 

при чему: 

• 10 дана за обавештавање заинтересованих органа, организација и јавности 

• 15 дана за достављање мишљења заинтересованих органа, организација и јавности 

• 10 дана за доношење одлуке о поднетом захтев 

 



 

2. Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну 

средину 

Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на ажурирану студију о 

процени утицаја на животну средину, на прописаном обрасцу, у складу са Правилником о 

садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 

69/05). 

Уз захтев се прилаже следећа документација: 

  

1) Три примерка ажуриране студије у писаном и један у електронском облику; 

2) Одлука надлежног органа из претходне фазе поступка; 

3) Доказ о уплати републичке административне таксе 

 

 

У зависности од површине објеката потребно је уплатити следеће таксе: 

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број 840-742221843-57 са 

моделом 97 и позивом на број 51-242. Сврха дознаке: Републичка административна такса. 

Прималац: Република Србија 

� за објекте до 100m
2
                                       8.360,00 динара 

� за објекте од 100m
2
 до 1000 m

2 
                

 
16.690,00 динара 

� за објекте преко 1000m
2
                             33.410,00 динара 

 

Рок за решавање предмета: 90 дана од дана подношења комплетне 

документације, при чему: 

• 7 дана за обезбеђивање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе 

• 20 дана за одржавање јавног увида, организовања презентације и јавне расправе 

• 10 дана за образовање техничке комисије 

• 3 дана за достављање студије о процени утицаја техничкој комисији 

• 30 дана за извештај техничке комисије са оценом студије о процени утицаја 

• 10 дана за доношење одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја 

• 10 дана за обавештавање заинтересованих органа и организација и јавности о 

донетој одлуци 

 

 


