
САДРЖИНА ЛИСТА ГЛАВНЕ КЊИГЕ за пројекте за које је потребна израда студије процене 

утицаја на животну средину 

 

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о 

потреби процене утицаја 
„Постројење за прераду отпадних вода 

насеља Наково“ на кат.парц.2737 КО Наково 

СО Кикинда, од носиоца пројекта ЈП 

„Дирекција за изградњу града“ Кикинда 

2. Евиденциони број захтева 29. 

3. Број досијеа                          III-06-501-61/2010 

4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу 

пројекта 

1) име/назив предузећа   

2) адреса улица  

3) подаци о регистрацији   

4) шифра делатности  

5) контакт особа  

6) телефон, фах, е-маил  

ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда 

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 

Ситуациони приказ, Услови за проjектовање,  

6. Одлука о потреби процене утицаја  

1) назив надлежног органа  

2) датум и број  

Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту 

животне средине 

16.01.2009. година 

7.Подаци о обавештењу јавности: о поднетом 

захтеву  

1) о достављању одлуке  

2) о јавној презентацији/расправи 

3) подаци и документи о учешћу јавности 

Обавештење I  08.07.2008. године 

 

Обавештење II   16.01.2009. године 

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 

 

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 

 

Одређен обим и садржај студије дана 

16.01.2009. године под бројем III-06-501-

104/2008 

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају 

и обиму студије о процени утицаја на животну 

средину 

16.01.2009. године 

16. Захтев носиоца пројекта за давање 20.12.2010. године 



сагласности на студију о процени утицаја на 

животну средину 

17. Подаци о: 

1) студији о процени утицаја на животну средину 

2) прилози уз захтев носиоца пројекта за давање 

сагласности на студију о процени утицаја на 

животну средину 

„TEHNOMAGTERM” ДОО 

Феранца Фехера 7, Нови Сад  

18. Подаци о правним и физичким лицима и 

стручњацима који су израдили студију о процени 

утицаја на животну средину 

Одговорни пројектант – Александар Сантовац 

19. Подаци о обавештавању о пријему студије о 

процени утицаја на животну средину, о 

заказивању и одржавању јавне расправе 

27.05.2010. године одржана јавна расправа, 

презентација и 1. седница чланова техничке 

комисије 

30.06.2010. године одржана је 2. седница чланова 

техничке комисије 

20. Подаци о достављању носиоцу пројекта 

мишљења на студију о процени утицаја на 

животну средину 

04.02.2011. године 

21. Подаци о пријему измењене и допуњене 

студије о процени утицаја на животну средину 

10.02.2011. године 

22. Подаци о достављању студије о процени 

утицаја на животну средину техничкој комисији 

27.12.2010. године 

23. Извештај техничке комисије и подаци о 

изменама и допунама студије о процени утицаја 

на животну средину 

01.07.2010. године 

24. Одлука о давању/одбијању сагласности на 

студију о процени уитцаја на животну средину 

01.03.2011. године 

25. Подаци достављању/објављивању одлуке о 

давању/одбијању сагласности на студију о 

процени утицаја на животну средину 

01.03.2011. године 

26. 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 

 

27. Подаци о овлашћеном лицу и његов потпис Милутин Гаврилов, секретар 

 


