
1.Захтев носиоца пројекта 
   за одлучивање о потреби 
   процене утицаја. Није подношен, јер је на Списку за обавезну израду студије
2.Евиденциони број захтева.
3.Број досијеа.
4.Подаци о подносиоцу захтева/
   носиоцу пројекта:
      1) име/назив предузећа; НИС-НАФТАГАС ПРОМЕТ
      2) адреса; Нови Сад, Народног фронта бр.12
      3) подаци о регистрацији;
      4) шифра делатности;
      5) контакт особа; Радован Попов и Наташа Јовчић
      6) телефон, fax, е-mail; 021/4812279, fax 021/4814505
5. Подаци о прилозима уз захтев
    носиоца пројекта:
     1) упитник- Прилог 2 или 4;
     2) мишљења и услови надлежних 
         органа и организација;
     3) друга документација.
6. Одлука о потреби процене 
    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.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке 
     по жалби.
11. Захтев за одређивање обима 
      и садржаја студије о процени 
      утицаја на животну средину. Поднет   01. јуна 2005. године под бројем 05-501-50/05
12. Подаци о прилозима уз захтев 
      за одређивање обима и садржаја 
      студије о процени утицаја 
      на животну средину.

Акт о урбанистичким условима;
Прилог 1 и 2 попуњени

13. Подаци о прибављеним 
     мишљењима на захтев 
     за одређивање обима 
     и садржаја студије о процени 
     утицаја на животну средину.

У току јавног увида нису достављена мишљења заинтересованих 
органа, организација и јавности.

14. Одлука о обиму и садржају
     студије о процени утицаја 
     на животну средину.

Обавештење о поднетом захтеву објављено 09. јуна 2005.године,
јавни увид трајао од 09-29. јуна 2005.године

15. Подаци о обавештавању 
      о одлуци о садржају и обиму 
      студије о процени утицаја 
      на животну средину.
16. Одлука о обиму и садржају 
      студије о процени утицаја 
      на животну средину. Решење донето 06.јула 2005.године
17. Подаци о обавештавању 
     о одлуци о обиму и садржају 
     студије о процени утицаја 
     на животну средину.

Обавештење о одлуци објављено 14.јула 2005.године;
решење постало правноснажно 29.07.2005.године
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18.Захтев носиоца пројекта 
     за давање сагласности 
    на студију о процени утицаја 
    на животну средину. Захтев поднет 05.августа 2005.године под бројем 05-501-75/05
19. Подаци о:
   1) студији о процени утицаја 
       на животну средину; Студија број 01-302/1 од 03.08.2005.
   2) прилозима уз захтев носиоца 
      пројекта за давање сагласности 
      на студију о процени утицаја 
      на животну средину.

Реп.адм.такса од 39.000 дин;
прилози у студији: акт о урбанистичким условима, копија плана,
извод из земљишних књига, сагласност Електродистрибуције,
сагласност Мин.унутрашњих послова и Мин.одбране

20. Подаци о правним и физичким 
     лицима и стручњацима који су 
     израдили студију о процени 
     утицаја на животну средину.

"Институт за безбедност и хуманизацију рада" из Новог Сада
Милорад Буднић, дипл.инг.машинства, лиценца 333452703
Божидар Секулић, дипл.инг.електротехнике, лиценца 350072003

21. Подаци о обавештавању 
     о пријему студије о процени 
     утицаја на животну средину, 
     о заказивању и одржавању 
     јавне расправе.

Јавно обавештење 11.августа 2005.г.
Јавни увид од 11-31.августа 2005.г.
Јавна презентација и јавна расправа 05.септембра 2005.г.

22. Подаци о достављању носиоцу 
     пројекта мишљења на студију 
     о процени утицаја на животну 
     средину. Мишљења нису достављена
23. Подаци о пријему измењене 
      и допуњене студије о процени 
      утицаја на животну средину. Измењена и допуњена студија достављена 07.09.2005.г.
24. Подаци о достављању студије 
     о процени утицаја на животну 
     средину  техничкој комисији.

05.09.2005.г.   достављена студија Техничкој комисији са осталом 
документацијом.

25. Извештај техничке комисије 
     и подаци о изменама 
     и допунама студије о процени
     утицаја на животну средину.

Записник и извештај Техничке комисије од 07.09.2005.г.
са предлогом да се да сагласност на студију.

26. Одлука о давању/одбијању 
      сагласности на студију 
      о процени утицаја на животну 
      средину. Решење донето 09.септембра 2005.г.
27. Подаци о достављању/ 
     објављивању одлуке 
     о давању/одбијању сагласности 
     на студију о процени утицаја 
     на животну средину. Оглас у "Кулској комуни" од 22.септембра 2005.г.
28. Подаци о инспекцијској 
      контроли: Општински инспектор Дана Ачански
     1) датум и врме контроле; 05.10.2005.
     2) имена лица присутних током 
         вршења инспекцијске контроле; Наташа Јовчић и Борис Гавански
     3) начин вршења инспекцијске
         контроле; По службеној дужности
     4) записник о извршеној 
         инспекцијској контроли; број 05-501-94/05
     5) наложене мере; нема
     6) изречене санкције. нема
29. Подаци о овлашћеном лицу 
      и његов потпис.
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