
 

 

Меморандум носиоца пројекта 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 

ОПШТИНСА УПРАВА 

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УРБАНИЗАМ 

Војводе Путника 1, Ириг 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

на животну средину 

 

У складу са чланом 16. Закона о процени утицаја на животну средину 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/2004 и 36/2009) и Правилником о 

садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 

Републике Србије", број 69/2005) подносим  захтев  за давање сагласности на 

студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

на катастарској парцели број ________________ КО _____________ општине Ириг. 

Уз студију прилажем потребну документацију, услове и сагласности других 

надлежних органа и организација која су прибављена у складу са посебним 

законом. 

 

ПРИЛОГ: 

 

1. Студија о процени утицаја Пројекта на животну средину (3 примерка 

студије у писаном и 1 у елекронском облику) 

2. РАТ за захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта 

на животну средину. 

 

 

Подносилац захтева 

(Носилац пројекта) 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

М.П 



 

 

 

 

УПУТСТВО О НАЧИНУ УПЛАЋИВАЊА РЕПУБЛИЧКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

Уплаћивање одређених прихода врши се путем налога за пренос за плаћање 

преко жиро рачуна, односно путем опште уплатнице када уплату врши физичко 

лице, односно на други начин предвиђен Законом. 

 

Приходи из овог упутства уплаћују се у складу са тарифним бројем 186. став 

3. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 

43/03, 51/03 - исправка 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. Закон, 42/06 и 47/07, 54/08, 

5/09 и 54/09) и Усклађеним динарским износима из Тарифе републичких 

административних такси ''Службени гласник РС'', број 35/10) на следећи уплатни 

рачун: 

 

За захтев за давање сагласности на студију  о процени утицаја 
 

 

Сврха уплате:   Републичка административна  такса  за захтев за давање 

сагласности на студију о процени утицаја 

 

Прималац:                Републичка административна такса 

 

Износ:  

 1.) до 100 m²                                    38.680 динара 

 2.) преко 100 m² до 1000 m²            75.400 динара 

 3.) преко 1000 m²                             123.750 динара 

  

Рачун приmаоца:   840-742221843-57 

 

Модел и позив на број: 97    41-213 

 

 

 


