
 

  Поље Вредност поља 

1 Захтев носиоца пројекта за одлучивање о 
потреби процене утицаја 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
``Привредна зона Мачковац са 
коридорима пратеће инфраструктуре`` 

2 Евиденциони број захтева 01-501-50/2020 

3 Број досијеа   

  Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу 
пројекта 

  

4 Назив подносиоца захтева Општина Куршумлија 

5 Адреса подносиоца захтева Куршумлија, Пролетерских бригада бб 

6 Подаци о регистрацији МБ: 07132727, ПИБ: 100622853 

7 Шифра делатности   

8 Контакт особа Радољуб Видић 

9 Телефон, fax, e-mail 027/380-383 

  Подаци о прилозима уз захтев носиоца 
пројекта 

  

10 Упитник - Прилог 2 или 4 2 

11 Мишљења и услови надлежних органа и 
организација 

Мишљење бр 020-3456/5 од 20.10.2020. 
године, Извештај о обављеном јавном 
увиду бр. 3-350-21 од 22.10.2020. 
године,  

12 Друга докуменатција Стратешка процена утицаја Плана 
детаљне регулације привредне зоне 
Мачковац 

  Одлука о потреби процене утицаја Донето обавештење да није потребна 
израда студије процена утицаја  на 
животну средину. 

13 Назив надлежног органа Одељење за привреду и локални 
економски развој 

14 Датум и број 01-501-сл/2020 од 15.04.2020. године 

  Подаци о обавештавању јавности Обавештење јавности и 
заинтересованих заједно са Планом 
детаљне регулације - јавна 
презентација дана 24.09.2020. године 

15 о достављањеу одлуке Јавни увид од 11.09.-10.10.2020. године  

16 о јавној презентацији/расправи   

17 подаци и документи о учешћу јавности   

18 Жалба   

19 Одлука по жалби   

20 Подаци о достављању одлуке по жалби   



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

  

22 Подаци о прилозима уз захтев за 
одређивање обима и садржаја студије о 
процени утицаја на животну средину 

  

23 Подаци о прибављеним мишљењима на 
захтев за одређивањео обима и садржаја 
студије о процени утицаја на животну 
средину 

  

24 Одлука о обиму и садржајју студије о 
процени утицаја на животну средину 

  

25 Подаци о обавештавању о одлуци о 
садржају и обиму студије о процени 
утицаја на животну средину 

  

26 Одлука о обиму и садржају студије о 
процени утицаја на животну средину 

  

27 Подаци о обавештавању о одлуци о обиму 
и садржају  студије о процени утицаја на 
животну средину 

  

28 Захтев носиоца пројекта за давање 
сагласности на студију о процени утицаја на 
животну средину 

01-501-50 од 22.10.2020. године 

29 Подаци о студији о процени утицаја на 
животну средину 

Стратешка процена утицаја Плана 
детаљне регулације привредне зоне 
Мачковац 

30 Подаци о прилозима уз захтев носиоца 
пројекта за давање сагласности на студију о 
процени утицаја на животну средину 

  

31 Подаци о правним и физичким лицима и 
стручњацима који су израдили студију о 
процени утицаја на животну средину 

Арх-дизајн Прокупље ул Таткова бр 7 

32 Подаци о обавештавању о пријему студије 
о процени утицаја на животну средину, о 
заказивању и одржавању јавне расправе 

Обавештење јавности и 
заинтересованих заједно са Планом 
детаљне регулације - јавна 
презентација дана 24.09.2020. године, 
Јавни увид од 11.09-10.10.2020. године  

33 Подаци о достављању носиоцу пројекта 
мишљење на студију о процени утицаја на 
животну средину 

  

34 Подаци о пријему измењене и допуњене 
студије о процени утицаја на животну 
средину. 

  



35 Подаци о достављању студије о процени 
утицаја на животну средину техничкој 
комисији 

Обавештење јавности и 
заинтересованих заједно са Планом 
детаљне регулације - јавна 
презентација дана 24.09.2020. године. 
Јавни увид од 11.09.-10.10.2020. године 

36 Извештај техничке комисије и подаци о 
изменама и допунама студије о процени 
утицаја на животну средину 

  

37 Одлука о давању/одбијању сагласности на 
студију о процени утицаја на животну 
средину 

Решење о давању сагласности на 
Студију о процени утицаја бр. 01-501-50 
од 23.10.2020. године 

38 Подаци о достављању/објављивању 
одлуке о давању/одбијању сагласности на 
студију о процени утицаја на животну 
средину 

Обавештење бр.  01-501-50 од 
23.10.2020. године 

  Подаци о инспекцијској контроли   

39 Датум и време контроле   

40 Имена лица присутних током вршења 
инспекцијске контроле 

  

41 Начин вршења инспекцијске контроле   

42 Записник о извршеној техничкој контроли   

43 Наложене мере   

44 Изречене санкције   

45 Подаци о овлашћеном лицу и потпис   

46 Напомена   

 


