
САДРЖИНА ЛИСТА ГЛАВНЕ КЊИГЕ за пројекте за које није потребна израда студије 
процене утицаја на животну средину 

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о 
потреби процене утицаја „Реконструкција и доградња постојеће 

станице за снабдевање моторних возила 
течним нафтним гасом“ на кат. парц. бр 
9985 KO Кикинда на територији општине 
Кикинда у улици Јована Јовановића Змаја 
број 127 

2. Евиденциони број захтева 10. 
3. Број досијеа III-07-501-60/2014 
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  

“TAXI PETROL“ ДOO, из Панчева, 
Баваништански пут 487 

5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца 
пројекта: 
1) упитник  
2) мишљења и услови надлежних органа и 
организација  
3) друга документација 

 - Информација о локацији за 
реконструкцију и доградњу постојеће 
станице за снабдевање моторних возила 
течним нафтним гасом, број III-01-353-
136/2013, од 29.11.2013. године, 
Секретаријат за стамбено-комуналне 
послове, урбанизам и привреду 
-   Решење, Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Кикинди, Одсеку за 
превентивну заштиту, под 07/17 број 217-
3-302/13 од дана 10.12.2013. године. 
-   Услови за израду пројектно техничке 
документације – проширење постојећег 
прикључка на коловоз, ЈП „Дирекција за 
изградњу града“ Кикинда, број 02-482/1 
од дана 03.03.2014. година. 
-   Технички услови за потребе израде 
локацијске дозволе и пројектне 
документације за реконструкцију и 
доградњу постојеће станице за 
снабдевање моторних возила ТНГ на 
кат.парц. бр.9985 КО Кикинда у улици 
Јована Јовановића Змаја бр. 127, Кикинда, 
„Телеком Србија“ , Извршна јединица 
Зрењанин, Радни центар Кикинда, број 
9264-71527/2 НП, датум 12.03.2014. 
године 
-     Услови за израду техничке 
документације за објекат бензинска и 



гасна станица, Електровојводина ДОО, 
Електродистрибуција Зрењанин, број 
4.40.7-385/1 од дана 28.03.2014. године 
-  Услови, ЈКП „6. октобар“, број 06-7/6 од 
дана 01.04.2014. године 
-  Урбанистичко-технички услови, ЈП 
„Дирекција за изградњу града“ Кикинда, 
број 2/2014, од дана 24.04.2014. године. 
 

 

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

Секретаријат за заштиту животне средине 
29.04.2014 год. III-07-501-60/20134 

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     14.04.2014. год. 
Обавештење II    29.04.2014. год. 

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   Драгана Балабан, секретарка 
 


