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297.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016- др закон и 47/2018) и члана 
54. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист” број 30/08, 15/09, 
8/11 и 28/14)

Председник Општине Смедеревска Паланка је 
донео

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈА О 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

I
Образује се техничка комисија за оцену студија о 

процени и утицаја одређених пројеката на животну 
средину на које Општинска управа Општине 
Смедеревска Паланка- Одељење за имовинско- 
правне, стамбено- комуналне, грађевинске и 
урбанистичке послове даје сагласности (у даљем 
тексту Комисија), и то:
1. Озренка Торбица биолог- еколог, председник 

Комисије
2. Љубица Глишић – струковни аналитичар заштите 

животне средине, члан
3. Мима Благојевић, дипл.инг. шумарства за 

пејзажну архитектуру, члан
II

Задатак Комисије је да анализира:
- садржину захтева поднетог за одређивање обима 

и садржаја студије о процени утицаја пројекта на 
животну средину;

- студију о процени утицаја пројекта на животну 
средину;

- извештај о спроведеном поступку процене утица-
ја са мишљењем заинтересованих органа и орга-
ни зација и заинтересоване јавности;

- подобност предвиђених мера за спречавање, сма-
ње ње и отклањање штетних утицаја пројекта на 
стање животне средине на локацији и ближој 
околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, 
у случају удеса и по престанку рада;

- друге околности и документацију на захатев Оде-
љења за имовинско-правне,стамбено-комуналне, 
грађевинске и урбанистичке послове;

III
Комисија је дужна да на основу анализа из тачке II 

овог решења изради извештај са оценом о процени 
студија и предлогом Одлуке достави Одељењу за 
имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове, најкасније у року од 30 дана 
од дана пријема студије.

IV
Административно-техничке послове за потребе 

коми сије обавља Одељење за имовинско-праване, 
стам бено-комуналне, грађевинске и урбанистичке 
пос лове.

V
Накнада за рад чланова Комисије биће утврђена 

посебним Актом председника Општине Смедеревска 
Паланка

Ово Решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу”.

Број: 02-164/2018-01
У Смедеревској Паланци, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Општине Смедеревска Паланка

Никола Вучен

298.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 и 47/18) и члана 54. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14)

Председник Општине Смедеревска Паланка је 
донео

РЕШЕЊЕ
I

У Решењу председника Општине Смедеревска 
Паланка бр. 02-164/2018-01 од 13. августа 2018.
године, у члану I став 1. тачка 1. и 3. мењају се и гласе:



бр. 39, 21.8.2018. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 740. страна
1. Мима Благојевић, дипл. инг. шумарства за пејзаж-

ну архитектуру, председник Комисије
3. Озренка Торбица, биолог – еколог, члан Комисије.

II
У осталом делу Решење бр. 02-164/2018-01 од 13. 

августа 2018.године остаје непромењено.
III

Ово Решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”.

Број: 02-173/2018-01
У Смедеревској Паланци, 21.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Општине Смедеревска Паланка

Никола Вучен
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