
Упитник уз захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени 
утицаја 

 
 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 
 
 
ред. Бр.  Питање                                                      да/не                                 
Укратко образложити 
 
1. Да ли извођење Пројекта подразумева активности које ће проузроковати промене 
на локацији у односу на: 
        а.  топографију терена                                     [да/не]    

б.  коришћење земљишта                                 [да/не]    
в.  измену водних тела                                     [да/не]    

 
2. Да ли рад Пројекта подразумева активности које ће проузроковати промене на 
локацији у односу на: 
        а.  топографију терена                                      [да/не]    

б.  коришћење земљишта                                  [да/не]    
в.  измену водних тела                                      [да/не]    

 
3. Да ли престанак рада Пројекта подразумева активности које ће проузроковати 
промене на локацији у односу на: 
        а.  топографију терена                                       [да/не]    

б. коришћење земљишта                                    [да/не]    
в.  измену водних тела                                       [да/не]    

 
4. Да ли извођење Пројекта подразумева коришћење природних ресурса, посебно 
ресурса који нису обновљиви или који се тешко обнављају, као што су: 
        а.  земљиште                                                      [да/не]    

б. шуме                                                              [да/не]    
в.  воде                                                              [да/не]    
г.  минералне сировине                                       [да/не]    

 
5. Да ли рад Пројекта подразумева коришћење природних ресурса, посебно ресурса 
који нису обновљиви или који се тешко обнављају, као што су: 

а.  земљиште                                                      [да/не]    
б.  шуме                                                             [да/не]    
в.  воде                                                              [да/не]    
г.  минералне сировине                                       [да/не]    

 
6.    Да ли Пројекат подразумева коришћење материја или материјала који могу бити 
штетни по здравље људи или животну средину у поступку 
 а. производње/активности                           [да/не]        

б. транспорта                                                   [да/не]        
в.  руковања                                                    [да/не]      
г.  складиштења                                               [да/не]       

 
7.      Да ли ће на Пројекту настајати чврсти отпад током: 
 а. извођења Пројекта                                       [да/не]       

б.  рада Пројетсга                                            [да/не]       
в.  престанка рада Пројекта                             [да/не]       

 
8.        Да ли ће при извођењу Пројекта долазити до испуштања у ваздух: 
 а. загађујућих материја                                   [да/не]       

б.  опасних материја                                       [да/не]       
в.  непријатних/интензивних мириса               [да/не]       

 
9. Да ли ће при раду Пројекта долазити до испуштања у ваздух: 
            a. загађујућих материја                                [да/не]        

б.  опасних материја                                       [да/не]        
в.  непријатних/интензивних мириса               [да/не]      



  
10. Да ли ће извођење Пројекта проузроковати: 
 а. буку             [да/не]        
 6. вибрације               [да/не]        

в. емитовање светлости               [да/не]        
г. емитовање топлотне енергије            [да/не]        

 д. емитовање електромагнетног зрачења        [да/не]        
 
11. Да ли ће рад Пројекта проузроковати: 

а. буку             [да/не]        
б. вибрације             [да/не]        
в. емитовање светлости           [да/не]        
г. емитовање топлотне енергије          [да/не]        
д. емитовање електромагнетог зрачења          [да/не]       

 
12.      Да ли ће извођење Пројекта проузроковати контаминацију загађујућим 
материјама: 
 а. земљишта                                                  [да/не]       

б. површинских вода                                      [да/не]        
в. подземних вода              [да/не]        

 
 13. Да   ли   ће   рад   Пројекта   проузроковати контаминацију загађујућим 
материјама: 

а. земљишта                                                 [да/не]       
б. површинских вода                                     [да/не]        
в. подземних вода             [да/не]        

 
14. Да ли ће престанак рада Пројекта проузроковати контаминацију загађујућим 
материјама: 

а.  земљишта                                                [да/не]    
б.  површинских вода                                    [да/не]    
в.  подземних вода                                        [да/не]    

 
15. Да ли ће постојати било какав ризик од удеса, који може угрозити људско 
здравље или животну средину, током: 

а.  извођења Пројекта                                     [да/не]    
б.  рада Пројекта                                            [да/не]    
в.  престанка рада Пројекта                            [да/не]    

 
16. Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена у: 

а.  демографском смислу                                 [да/не]    
б. традиционалном начину живота                  [да/не]    
в. запошљавању                                             [да/не]     
г.  друго:...               [да/не]    



17. Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати а који би могли 
довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим 
постојећим Пројектима: 

а.  на локацији                                               [да/не]    
б. у близини локације                                     [да/не]    

 
18. Да ли има подручја на локацији, која могу бити захваћена утицајем Пројекта, а 
која су заштићена међународним или домаћим прописима због својих: 

а.  природних вредности                                [да/не]    
б.  пејзажких вредности                                 [да/не]    
в.  културних вредности                                 [да/не]    
г.  историјских вредности                               [да/не]    
д. других вредности: ...                                  [да/не]    

 
19. Да ли има подручја у близини локације, која могу, бити захваћена утицајем 
Пројекта, а која су заштићена међународним или домаћим прописима због својих: 

а.  природних вредности          [да/не]    
б.  пејзажних вредности          [да/не]    
в.  културних вредности          [да/не]    
г.  историјских вредности          [да/не]    
д.  других вредности: ...          [да/не]    

 
20. Да ли има осетљивих подручја на локацији која могу бити угрожена 
реализацијом Пројекта, као што су: 

а.  мочваре                                                   [да/не]    
б.  водна тела                                               [да/не]    
в.  планинска подручја                                  [да/не]    
г.  шумска подручја                                       [да/не]    

 
22. Да ли има заштићених врста флоре и фауне која може бити угрожена 
реализацијом Пројекта: 

а.  на локацији          [да/не]    
б.  у близини локације         [да/не]    
 

23. Да   ли   постоје   подручја   или   природни облици високе амбијенталне 
вредности који могу бити угрожени реализацијом Пројекта: 

а.  на локацији          [да/не]    
б.  у близини локације         [да/не]    

 
24. Да ли постоје површине или објекти који се користе за рекреацију,  а који  могу  
бити угрожени реализацијом Пројекта: 

а.  на локацији          [да/не] 
б.  у близини локације         [да/не] 

 
25. Да ли постоје путни правци који могу бити угрожени реализацијом Пројекта: 

а.  на локацији                                             [да/не]    
б.  у близини локације                                  [да/не]    

 
26. Да ли се Пројекат планира на локацији на којој ће бити видљив великом броју 
људи 

            [да/не]    
 



27. Да ли на локацији има подручја или објеката који могу бити угрожени 
реализацијом Пројекта, а који су од:     

а.  историјског значаја        [да/не]    
б.  културног значаја        [да/не]    
 

28. Да ли у близини локације има подручја или објеката који могу бити угрожени  
реализацијом Пројекта, а који су од: 

а.  историјског значаја                                [да/не]    
б.  културног значаја                                  [да/не]    

 
29. Да ли се пројекат планира на локацији која ће његовом реализацијом претрпети 
губитак зелених површина        [да/не]         
 
30. Да ли се на локацији земљиште користи у намене, које могу бити угрожене 
реализацијом Пројекта, као што су: 

а.  туризам                                                 [да/не]    
б. трговина                                                 [да/не]    
в.  мала привреда                                       [да/не]    
г.  пољопривредна производња                   [да/не]     
д. индустрија                                              [да/не]          
ђ. рударство                                               [да/не]     
е. друге: ...                                                 [да/не]         

  
31. Да ли се у близини локације земљиште користи у намене, које могу бити 
угрожене реализацијом Пројекта, као што су: 

а.  туризам                                                  [да/не]    
б. трговина                                                 [да/не]     
в. мала привреда                                        [да/не]     
г. пољопривредна производња                    [да/не]     
д. индустрија                                              [да/не]     
ђ. рударство                                               [да/не]     
е. друге: ...                                                 [да/не]    

 
32. Да ли је локација на којој се планира реализација Пројекта у складу са 
просторно планском документацијом                [да/не]    
 
33. Да ли постоје подручја са великом густином насељености или изграђености, која 
могу  бити угрожена реализацијом Пројекта: 

а.  на локацији                                            [да/не]    
б. у близини локације                                  [да/не]    

 
34. Да ли се на локацији налазе специфични (осетљиви) објекти, који могу бити 
угрожени реализацијом Пројекта, као што су: 

а.  болнице                                                  [да/не]        
б.  школе                                                     [да/не]    
в.  обданишта                                              [да/не]    
г.  верски објекти                                         [да/не]    
д. јавни објекти                                            [да/не]    

 
35. Да ли се у близини локације налазе специфични (осетљиви) објекти, који могу 
бити угрожени реализацијом Пројекта, као што су: 

а.  болнице                                                   [да/не]        
б.  школе                                                      [да/не]    
в.  обданишта                                                [да/не]    
г.  верски објекти                                          [да/не]    
д. јавни објекти                                             [да/не]    

 
36. Да ли на локацији има подручја са важним, високо квалитетним ресурсима, који 
могу бити угрожени реализацијом Пројекта, као што су: 

а.  подземне воде                                          [да/не]        
б.  површинске воде                                      [да/не]       
в.  шуме                                                        [да/не]        
г.  пољопривредна подручја                           [да/не]       



д.  риболовна подручја                                   [да/не]       
ђ.  ловна подручја                                          [да/не]       
е.  заштићенаприродна добра                         [да/не]       
ж. минералне сировине                                  [да/не]       
з.  друго: ...                                                   [да/не]       

 
37. Да ли у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним 
ресурсима, који могу бити угрожени реализацијом Пројекта, као што су: 
 а. подземне.воде             [да/не]       
 б. површинске воде             [да/не]       
 в. шуме              [да/не]       
 г. пољопривредна.подручја           [да/не]       
 д. риболовна подручја               [да/не]       
 ђ. ловна подручја             [да/не]       
 е. заштићена природна добра           [да/не]       
 ж. минералне сировине            [да/не]       
 з. друго: ...              [да/не]       
 
38. Да ли има подручја која већ трпе загађења животне средине, а која могу бити 
додатно  угрожена реализацијом пројекта: 

а.  на локацији                                                [да/не]       
б.  у близини локације                                     [да/не]    
 

39. Да  ли  је  локација   на   којој   се   планира реализација Пројекта подложна: 
а.  земљотресима             [да/не]    
б.  слегању терена             [да/не]    
в.  клизиштима             [да/не]    
г.  ерозији              [да/не]    
д.  поплавама             [да/не]    
ђ. температурним разликама           [да/не]    
е.  честим маглама              [да/не]    
ж. јаким ветровима              [да/не]    
з.  друго: ...              [да/не]    

 
Резиме   карактеристика   Пројекта   и   његове   локације,  са   индикацијом потребе 
за израдом студије процене утицаја на животну средину: 
 
 
 
Упитник попуњен од стране 
[Носилац пројекта] 
ПоТпис 
 

 

Упитник попуњен од стране  
[Носилац пројекта] 

Потпис 
М.П. 

 


