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Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине 
Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 20. став 1. и 3. Закона о процени утицаја 
на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), чланом 2. и 3. Правилника о 
поступку јавног увида, презентацији и јавној распарави о студији о процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) и чланом 66. Закона о општем управном поступку ( 
''Службени гласник РС'', број 18/16) даје следеће:  
 
 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени 
утицаја на животну средину за пројекат изградње товилишта у оквиру постојеће фарме 
свиња на катастарској парцели број 182/1 КО Љуково, на територији општине Инђија, oд стране 
носиоца пројекта „КНЕЗ АГРАР”  д.о.о.  из Београда- Палилула , Зрењанински пут 114б. 
 

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'', број 135/04 и 36/09), овај орган обезбедиће ће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о 
процени утицаја у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине, Цара Душана број 1, у периоду од 09.09.2020. године до 29.09.2020. 
године. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину наведене студије и достави 
своја мишљења за време трајања јавног увида у писменом облику надлежном органу. 

Студија о процени утицаја на животну средину се може прегледати и на званичном сајту 
Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни увиди. 
 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о поднетој студији о процени утицаја биће 
одржана у конференцијској сали Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, дана 
30.09. 2020. године, са почетком у 1100 часова. 

 
У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно 

члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије. 
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