Евиденциони лист
1. Захтев носиоца пројекта за
утврђивање потребе за израдом
студије утицаја
2. Евиденциони број захтева
3. Број досијеа
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу
пројекта
1) име/назив предузећа
2) адреса
3) подаци о регистрацији
4) шифра делатности
5) контакт особа
6) телефон, fax, e-mail
5. Подаци о прилозима уз захтев
носиоца пројекта
1) упитник 2) мишљења и услови
надлежних органа и
организација
3) друга документација
6. Одлука о потреби израде студије
утицаја
1) назив надлежног органа
2) датум и број
7. Подаци о обавештавању јавности
1) о достављању одлуке
2) о јавној
презентацији/расправи
3) подаци и документи о
учешћу јавности
8. Жалба

Пројект : Постројење за израду
топлоцинковане жице и ексера
Број: VII-23-501-312/2009 од 23.07.2009. године
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-Захтев, потврда о уплати таксе,
-Копија плана,
-Идејни пројекат, главни пројекат,
-Услови надлежних органа (Мишљење
Вода Војводине, Услови Министарства
пољопривреде, водопривр. и шумарс.)
-Услови ЈКП ''Водовод и канализације''
Панчево

Покрајинском Секретаријату за заштиту
животне средине и одрживи развој
против Закључка VII-23-501-312/2009 од
22.02.2010. године

9. Одлука по жалби

Решењем бр. 119-501- 00489/2010-05
Покрајинског Секретаријата поништава
се Закључак VII-23-501-312/2009 од
22.02.2010. године

10. Подаци о достављању одлуке по
жалби

Поновљен поступак.
Донето Решење о потреби процене
утицаја бр.VII-23-501-312/2009 од 08.12.2010.

11. Захтев за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја
12. Подаци о прилозима уз захтев за
одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја
13. Подаци о прибављеним мишљењима
на захтев за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја

Захтев V-15-501-443/2010 од 22.12.2010.г.

Документација из предмета
број: VII-23-501-312/2009

Није било доствљених мишљења у писаној
форми

14. Одлука о обиму и садржају студије о
процени утицаја
15. Подаци о обавештавању о одлуци о
садржају и обиму студије процене
утицаја
16. Захтев носиоца пројекта за давање
сагласности на студију о процени
утицаја
17. Подаци о:
1) студији процене утицаја
2) прилозима уз захтев
носиоца пројекта за давање
сагласности на студију
процене утицаја
18. Подаци о правним и физичким
лицима и стручњацима који су
израдили студију о процени утицаја
19. Подаци о обавештавању о пријему
студије, о заказивању и одржавању
јавне расправе
20. Подаци о достављању носиоцу
пројекта мишљења на студију о
процени утицаја
21. Подаци о пријему измењене и
допуњене студије о процени утицаја
22. Подаци о достављању студије о
процени утицаја техничкој комисији
23. Извештај техничке комисије и
подаци о изменама и допунама
студије о процени утицаја
24. Одлука о давању/одбијању
сагласности на студију о процени
утицаја
25. Подаци о достављању/објављивању
одлуке о давању/одбијању
сагласности на студију о процени
утицаја
26. Подаци о инспекцијској контроли:
1) датум и време контроле;
2)имена лица присутних
током вршења инспекцијске
контроле
3) начин вршења
инспекцијске контроле
4) записник о извршеној

Решење бр.V-15-501-443/2010 од 14.2.2011.г.
''Панчевац'' 17.02.2011.г.

V-15-501-154/2011 од

29.03.2011.године

1)-Број: Е02-03/11
2)- три примерка у писаном и један
у електронском облику
- одлука над.органа из предходне
Фазе
- доказ о уплати реп.адм. таксе
ДОО «ПРИМЕР» Бечеј
матични број 08274223
ИШТВАН И. НЕМЕТ,дипл.инж.маш
бр.лиценце 330 4890 03
Локалне новине -06.04.2011.
Јавна расправа- 09.05.2011.
23.05.2011.- ПРВИ ZAPISNIK ТК
и
Закључак о допуни студије

14.09.2011.- ДРУГИ ЗАПИСНИК ТК и
Закључак о допуни студије
29.08.2011. –ПРВА КОРЕКЦИЈА СТУДИЈЕ
22.12.2011.- ДРУГА КОРЕКЦИЈА СТУДИЈЕ

19.05.2011-ПРВА СЕДНИЦА ТК
09.09.2011-ДРУГА СЕДНИЦА ТК
12.01.2012.- ТРЕЋА СЕДНИЦА ТК
19.05.2011. ПРВИ ZAPISNIK ТК
23.05.2011.-Закључак о допуни студије
09.09.2011. ДРУГИ ЗАПИСНИК ТК
12.09.2011.- Закључак о допуни студије
12.01.2012.-ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКЕ
КОМИСИЈЕ
V-15-501-154/2011 од 01.02.2012.- РЕШЕЊЕ о
давању сагласности на студију
''ПАНЧЕВАЦ'' 23.02.2012. бр.4442

инспекцијској контроли
5) наложене мере
6) изречене санкције
27. Подаци о одговорном лицу и његов
потпис

мр Вељко Самарџија
Љиљана Крчадинац

