ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ,КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Е-УПР - ИБ

НАЗИВ/ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ:

ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

ЈМБ/ЈИБ:

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОСТРОЈЕЊА:
ПРИМЉЕНО:

СЈЕДИШТЕ:

ОРГ.ЈЕД.

БРОЈ

ПРИЛОГ

ВРИЈЕДНОСТ

Е-МАИЛ:

ГП СТ 6.3.1.2 08

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

ПРЕДМЕТ:

ЗАХТЈЕВ ЗА ОБНАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

КРАТАК ОПИС
ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ
КАПАЦИТЕТ/ПОВРШИНА:
ОСТАЛО:
ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
АДРЕСА
КАТ.ПАРЦЕЛА

нови премјер

стари премјер

КАТ.ОПШТИНА
простор за административну таксу

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛОЖИТИ:
1.
2.
3.

4.
5.

Копију еколошке дозволе која се обнавља
Извјештај о извршеним мјерењима емисија, наложеним у дозволи
која се обнавља, од овлаштене институције.
Изјаву одговорног лица , овјерену од органа надлежног за овјеру
потписа, да су са даном подношења захтјева за обнављање дозволе
извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да није
дошло до значајних промјена услова који се односе на постројење
и активности, основне и помоћне сировине, коришћење енергије,
извор емисија и локацију на којој се постројење налази.
Записник инспектора за заштиту животне средине
Административну градску таксу у износу од 50 КМ.

Потпис подносиоца захтјева:
Приједор,

________________

год.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ,КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

__________________________________

ОЗСК_010

ГРАД ПРИЈЕДОР

_________________________
_________________________
(презиме и име/фирма)
_________________________
_________________________
(адреса/сједиште фирме)
_________________________
ЈИБ/ЈМБГ

___________________
(телефон број)
___________________
(број предмета)

И З Ј А В А

Којом ја доље потписани/фирма ____________________________ из ___________________,
одговорно лице ___________________________, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујем,да су са даном подношења захтјева за обнову еколошке дозволе
извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о еколошкој дозволи и да није дошло до
значајних промјена услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне
сировине, коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази .
Изјаву дајем у
сврху____________________________________________________________________

У Приједору, дана ______________________

Даваоц изјаве:
_________________________

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ,КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
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PODNOSILAC ZAHTJEVA

Republika Srpska
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA SAOBRAĆAJ,KOMUNALNE POSLOVE
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKOSTAMBENE POSLOVE

E-UPR - IB

NAZIV/PREZIME (IME RODITELJA) I IME:

PRIJEMNI ŠTAMBILJ

JMB/JIB:

GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

ODGOVORNO LICE POSTROJENJA:
PRIMLJENO:

SJEDIŠTE:

ORG.JED.

BROJ

PRILOG

VRIJEDNOST

E-MAIL:

GP ST 8.4.2.36 08

KONTAKT TELEFON:

PREDMET:

ZAHTJEV ZA OBNAVLJANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

KRATAK OPIS
ZA POSTROJENJE
KAPACITET/POVRŠINA:
OSTALO:
LOKACIJA POSTROJENJA
ADRESA
novi premjer

KAT.PARCELA

stari premjer

KAT.OPŠTINA
prostor za administrativnu taksu

UZ ZAHTJEV PRILOŽITI:
1.
2.
3.

4.
5.

Kopiju ekološke dozvole koja se obnavlja
Izvještaj o izvršenim mjerenjima emisija, naloženim u dozvoli koja se
obnavlja, od ovlaštene institucije.
Izjavu odgovornog lica, ovjerenu od organa nadležnog za ovjeru potpisa,
da su sa danom podnošenja zahtjeva za obnavljanje dozvole izvršene
mjere i obaveze naložene rješenjem o dozvoli i da nije došlo do
značajnih promjena uslova koji se odnose na postrojenje i aktivnosti,
osnovne i pomoćne sirovine, korišćenje energije, izvor emisija i lokaciju
na kojoj se postrojenje nalazi.
Zapisnik inspektora za zaštitu životne sredine
Administrativnu gradsku taksu u iznosu od 50 KM.

Potpis podnosioca zahtjeva:
Prijedor,

________________

god.

ODJELJENJE ZA SAOBRAĆAJ,KOMUNALNE
POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I
IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE

___________________________________
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GRAD PRIJEDOR

_________________________
_________________________
(prezime i ime/firma)
_________________________
_________________________
(adresa/sjedište firme)
_________________________
JIB/JMBG

___________________
(telefon broj)
___________________
(broj predmeta)

I Z J A V A

Kojom ja dolje potpisani/firma ____________________________ iz ___________________,
odgovorno lice ___________________________, pod punom materijalnom i krivičnom
odgovornošću izjavljujem,da su sa danom podnošenja zahtjeva za obnovu ekološke dozvole
izvršene mjere i obaveze naložene rješenjem o ekološkoj dozvoli i da nije došlo do značajnih
promjena uslova koji se odnose na postrojenje i aktivnosti, osnovne i pomoćne sirovine, korišćenje
energije, izvor emisija i lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi .
Izjavu dajem u
svrhu____________________________________________________________________

U Prijedoru, dana ______________________

Davaoc izjave:
_________________________

ODJELJENJE ZA SAOBRAĆAJ,KOMUNALNE
POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I
IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE

ОЗСК_010

