
1.Захтев носиоца пројекта 
   за одлучивање о потреби 
   процене утицаја.

Пројекат изградње подног складишта житарица и уљарица капацитета 
650 тона, колске ваге и вагарске кућице спратности П+0

2.Евиденциони број захтева.
3.Број досијеа. 014-501-38/2014
4.Подаци о подносиоцу захтева/
   носиоцу пројекта:
      1) име/назив предузећа; Бркић Иван
      2) адреса; Крушчић, Лењинова бр.23.
      3) подаци о регистрацији; ЈМБГ 2809965810057
      4) шифра делатности;
      5) контакт особа;
      6) телефон, fax, е-mail; 025/5706493
5. Подаци о прилозима уз захтев
    носиоца пројекта:
     1) упитник- Прилог 2 или 4; попуњен прилог 1 
     2) мишљења и услови надлежних  
органа и организација; решење о локацијској дозволи 05-353-4/2014
     3) друга документација. идејни пројекат
6. Одлука о потреби процене 
    утицаја: Није потребна   израда  студије о процени утицаја на животну средину
     1) назив надлежног органа; Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине
     2) датум и број. 19.05.2014. број 014-501-38/2014
7. Подаци о обавештавању 
    јавности:
     1) о достављању одлуке; Оглас објављен путем локалног радија  19.05.2014.г .
     2) о јавној презентацији/расправи; Оглас објављен путем локалног радија 30.04.2014.г.
     3) подаци и документи о учешћу 
        јавности.

Јавни увид спроведен у периоду од 30.04.2014.-10.05.2014.г,
нико од заинтересоване јавности није доставио мишљење

8. Жалба. није подношена
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.
12. Подаци о прилозима уз захтев 
  за одређивање обима и садржаја 
      студије о процени утицаја 
      на животну средину.

13.Подаци о прибављеним 
мишљењима  на захтев за   
одређивање обима и садржаја студије о 
процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају
     студије о процени утицаја 
     на животну средину.
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.
17. Подаци о обавештавању 
     о одлуци о обиму и садржају 
     студије о процени утицаја 
     на животну средину.
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18.Захтев носиоца пројекта 
     за давање сагласности 
    на студију о процени утицаја 
    на животну средину.
19. Подаци о:
   1) студији о процени утицаја 
       на животну средину;
   2) прилозима уз захтев носиоца 
      пројекта за давање сагласности 
      на студију о процени утицаја 
      на животну средину.
20. Подаци о правним и физичким 
     лицима и стручњацима који су 
     израдили студију о процени 
     утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању 
     о пријему студије о процени 
     утицаја на животну средину, 
     о заказивању и одржавању 
     јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу 
     пројекта мишљења на студију 
     о процени утицаја на животну 
     средину.
23. Подаци о пријему измењене 
      и допуњене студије о процени 
      утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије 
     о процени утицаја на животну 
     средину  техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије 
     и подаци о изменама 
     и допунама студије о процени
     утицаја на животну средину.
26. Одлука о давању/одбијању 
      сагласности на студију 
      о процени утицаја на животну 
      средину.
27. Подаци о достављању/ 
     објављивању одлуке 
     о давању/одбијању сагласности 
     на студију о процени утицаја 
     на животну средину.
28. 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 
         инспекцијској контроли;

     5) наложене мере;

     6) изречене санкције.

29. Подаци о овлашћеном лицу 
      и његов потпис.
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