РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Општине Димитровград
Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501-66/2017-14/2
Датум: 28.07.2017.год.
Димитровград
А.И.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину и захтеву за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину
На основу чл. 10. став 1. чл. 14. ст.1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о
процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), надлежни
орган за процену утицаја на животну средину при Општинској управи Општине
Димитровград, даје следеће обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о

потреби процене утицаја на животну средину, обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину.
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носиоц
пројекта, предузеће „ECO RUBBER L&D“ DOO, из Димитровграда, ул. Балканска
бр.124, локал 4.

поднео Општини Димитровград Захтев за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину и Захтев за одређивање обима и садржаја студије
о процени утицаја на животну средину за Пројекат „ Постројење за рециклажу отпадних
ауто гума механичким третманом“ на локацији Димитровград, радна зона „Белеш“, на
катастарској парцели број 2/11 КО Лукавица (број: 501-66/2017-14 од 21.7.2017.год).
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног
дана од 10-14 часова у просторијама Одсека за пољопривреду и заштиту животне
средине, ул. Балканска бр.12 и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења.

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
_______________________________
Александар Игов

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общинско управление Димитровград
Отдел за селско стопанство и опазване на околната среда
№ 501-66/2017-14/2
Дата: 28.07.2017-та год.
Димитровград
А.И.

ИЗВЕСТИЕ
Относно подаден иск за решаване на необходимост от оценка на
въздействието върху околната среда и иска за определяне на обема и
съдържанието на изследванията за оценка на въздействието върху
околната среда
На основание на чл. 10. алинея 1. чл. 14. ал.1., а във връзка с чл. 29. алинея 1. и
3. Закон за оценка на въздействие върху околната среда («Сл. вестник на Р.Сърбия»
135/04,36/09),компетентен орган за оценка на въздействие върху околната среда в
Общинското управление Димитровград, даде следно известие относно подадения иск
за решаване на необходимост от оценка на въздействието върху околната среда,
обема и съдъжанието на изледванията за преценка на въздействието върху околната
среда.
Уведомява се обществото и заинтересованите органи и организации, че
ностелят на проекта, предприятието „ECO RUBBER L&D“ ДOO, от Димитровград, ул.
Балканска № 124, локал 4. е подал до Община Димитровград Иск за решаване на
необходимост от оценка на въздействието върху околната среда за Проекта „Завод за
рециклиране на отпадъчни гуми за автомобили чрез механична обработка“, в
Димитровград, работна зона „Белеш“, на кадастрален парцел № 2/11 КО Лукавица (№
501-66/2017-14 от 21.7.2017-та год).
Заинтересованото общество може да провери съдържанието на иска всеки ден
от 10-14 часа в помещенията на Отдела за селско стопанство и опазване на околната
среда, ул. Балканска № 12 и достави мнението си в рамките на 15 дена от деня на
публикуване на известието.

ОТДЕЛ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
_______________________________
Александър Игов

