
Учешће јавности у поступку процене утицаја на животну средину 

 

Законом о процени утицаја на животну средину је предвиђено учешће 

заинтересованих органа и организација, као и јавности у поступку процене утицаја 

пројеката на животну средину. За спровођење поступка процене утицаја на животну 

средину и давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за све 

пројекте за које одобрење даје општински орган, надлежна је Служба за заштиту животне 

средине, Општинске управе Општине Босилеград. 

 У поступку процене утицаја на животну средину предвиђено је учешће 

заинтересованих органа и организација и јавности у све три фазе поступка процене 

утицаја. 

     За све пројекте за које буде надлежна Служба за заштиту животне средине 

заинтересовани органи и организације биће обавештавани писменим путем, а јавност 

путем огласа у средствима јавног информисања радио Босилеград, путем обавештења: 

-    обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну 

средину 

-    обавештење о донетом решењу о одлучивању о потреби процене утицаја на животну 

средину 

-    обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени 

утицаја на животну средину 

-    обавешење о донетом решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени 

утицаја на животну средину 

-    обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на 

животну средину и одржавању јавне презентације и јавне расправе 

-    обавештење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину 

 

    Заинтересована јавност обухвата јавност на коју пројекат утиче или је вероватно да ће 

утицати, укључујући и невладине организације које се баве заштитом животне средине и 

које су евидентиране код надлежног органа. Заинтересована невладина организација 

може поднети захтев органу надлежном за вођење поступка процене утицаја на животну 

средину да је евидентира као заинтересовану за учешће у поступку процене утицаја 

одређених или свих пројеката у оквиру њене регистроване делатности, било у оквиру 

јавног позива надлежног органа или по својој иницијативи. 

    С обзиром да је овим законом предиђено учешће заинтересованих органа и 

организација и јавности у процес доношења одлука за пројекте који могу имати значајне 

утицаје на животну средину, позивамо вас активно учешће у спровођењу наведених 

поступака. 


