Меморандум носиоца Пројекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности
Одсек за заштиту животне средине

Предмет: Захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја затеченог стања
на животну средину
У складу са чланом 30. став 1. тачка 2. Закона о процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/2004 и 36/2009) и чланом
2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева
за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја на животну средину
(''Службени гласник Републике Србије'', број 69/2005), подносим Захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
ОБЈЕКТА ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
који је изграђен на катастарској парцели број ______________ КО ______________.

Подносилац захтева
(Носилац пројекта)
М.П.
_____________________
Трошкови поступка:
Републичкa административнa таксa
(тарифни број 186) ........1.610,00 дин.
Жиро рачун број: 840-742221-843-57
Позив на број: 97 16-092
Сврха уплате: Републичка админ. такса
Прималац: Републичка админ. такса

Прилог 1.
САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Подаци о носиоцу пројекта
Назив, односно име; седиште, односно адреса; телефонски број; факс; е-маил.
2. Карактеристике пројекта
(а) величина пројекта;
(б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката;
(в) коришћење природних ресурса и енергије;
(г) стварање отпада;
(д) загађивање и изазивање неугодности;
(ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или
техника које се примењују, у складу са прописима.
3. Локација пројекта
Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити
изложене штетном утицају пројеката, а нарочито у погледу:
(а) постојећег коришћења земљишта;
(б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних
ресурса у датом подручју;
(в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на
мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена
подручја природна и културна добра и густо насељене области.
4. Карактеристике могућег утицаја
Могући значајни утицаји пројекта, а нарочито:
(а) обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног
ризику);
(б) природа прекограничног утицаја;
(в) величина и сложеност утицаја;
(г) вероватноћа утицаја;
(д) трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја.
У складу са изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну
средину (’’Сл. Гласник РС’’, бр. 135/2004 и 36/2009), захтев о потреби процене
утицаја затеченог стања на животну средину треба да садржи и следеће:
- приказ главних алтернатива које су разматране;
- опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
- опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
- опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних
штетних утицаја;
- записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта;
- 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;
- графички приказ микро и макро локације;
- друге податке и информације на захтев надлежног органа;
- услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у
складу са посебним законом;
- доказ о уплати републичке административне таксе.

