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Општина: Кучево 

Орган [IV]: Општинска управа  

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду  

Област [01)]: животна средина  

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области [(13)]: 

ПОСТУПАК ВОЂЕЊА И АЖУРИРАЊА ЈАВНЕ КЊИГЕ 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз:  

Надлежни орган ЈЛС на основу издатог акта по захтеву странке (дозвола за управљање отпадом 
или потврда о изузећу), акт уписује у јавну књигу. 

Активности:  

Надлежни орган води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као јавну књигу 

Јавна књига се састоји из главне књиге са збирком исправа. 

Упоредо са вођењем главне књиге формира се и електронска база података. Електронска база 
података са елементима које садржи главна књига доступна је јавности путем интернета. 

Главна књига је величине 30 x 25 цм, чији су листови обележени редним бројевима, оверени и 
прошивени јемствеником. 

У главну књигу уписују се подаци о спроведеном поступку процене утицаја на животну средину, и 
то: 

1) носиоцу пројекта; 

2) захтевима носиоца пројекта; 

3) одлукама које доноси надлежни орган; 

4) обавештавању и учешћу јавности у поступку; 

5) извршеним консултацијама са заинтересованим органима и организацијама и јавношћу; 

6) студији о процени утицаја на животну средину; 

7) правним и физичким лицима којима је поверена израда студије о процени утицаја на животну 
средину; 

8) раду и извештају техничке комисије; 

9) инспекцијској контроли и изреченим санкцијама. 

Садржина листа главне књиге одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Збирка исправа на основу којих се подаци уписују у главну књигу и уносе у електронску базу 
података чува се у досијеима формираним за сваки предмет. 

Ако се у главну књигу погрешно упишу подаци, лице овлашћено за вођење јавне књиге дужно је да 
одмах изврши исправку. 

Исправка података се врши тако што се погрешно уписан текст превуче линијом да остане читак, а 
исправка се уписује у слободном простору стране. 

Упис података у главну књигу врши се најкасније у року од 30 дана од дана одлучивања о студији о 



процени утицаја на животну средину. 

На питања покретања, вођења и окончања поступка процене утицаја која нису уређена овим 
законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. 

Резултат:  

Јавно доступна, ажурна евиденција пројеката који могу иматити утицаја на животну средину. 

 


