САДРЖИНА ЛИСТА ГЛАВНЕ КЊИГЕ за пројекте за које није потребна израда студије
процене утицаја на животну средину
1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о
“Складиштење и третман неопасног
потреби процене утицаја
металног отпада на локацији оператера“
на кат. парц. бр. 21696/2 КО Кикинда СО
Кикинда
2. Евиденциони број захтева
3. Број досијеа
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4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу
„DOO Le Belier „Kikinda” Livnica, улица
пројекта
Mилошевачки пут бр.34, из Кикинде
1) име/назив предузећа
2) адреса улица
3) подаци о регистрацији
4) шифра делатности
5) контакт особа
6) телефон, фах, е-маил
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца
пројекта:
1) упитник
2) мишљења и услови надлежних органа и
организација
3) друга документација

Прилог 1 и Прилог 2, опис пројекта
Извештај о испитивању са мишљењем о
карактеру отпада
Извештај о испитивању радиоактивности
узорак отпадни алуминијум,
Извештај о испитивању отпада за отпадну
алуминијумску комадасту шљаку
Извештај о испитивању за отпадну
алуминијумску комадасту шљаку
Уверење о утврђивању карактера отпада за
отпадну ватросталну облогу
Извештај о мерењу емисије загађујућих
материај у ваздух
Решење Детаљна анализа утицаја адаптација
објекта и ливнице алуминијума, на животну
средину
Решење о давању сагласности на студију
процене утицаја на животну средину
Одобрење за употребу за ливницу жељеза и
темпера „Кикинда
Решење употребна дозвола за коришћење
изграђеног
објекта-прикључни
гасовод,
МРГС и унутрашњи развод гасне инсталације
у ливници одливака од алуминијума

6. Одлука о потреби процене утицаја
1) назив надлежног органа
2) датум и број

Секретаријат за заштиту животне средине
21.11.2013. год. III-07-501-150/2013

7.Подаци о обавештењу јавности: о поднетом Обавештење I 21.10.2013. год.
захтеву
Обавештење II 21.11.2013. год.
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. Подаци о инспекцијској контроли:
1) датум и време контроле
2) имена лица присутних приликом вршења
инспекцијске контроле
3) начин вршења инспекцијске контроле
4) записник о извршеној инспекцијској
контроли
5) наложене мере
6) изречене санкције
12. Подаци о овлашћеном лицу и његов

Драгана Балабан, секретарка

