
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 „Складиште опасног и неопасног отпада“ на 

кат.парц. бр. 11234/5 КО Кикинда 

2. Евиденциони број захтева 4. 

3. Број досијеа III-07-501-33/2017 

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  

„FCC EKO doo“ из Београда, улица 

Мокролушка Нова број 5 

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 

Технички опис 

6. Одлука о потреби процене утицаја  

1) назив надлежног органа  

2) датум и број  

Секретаријат за заштиту животне средине 

13.03.2017 год. III-07-501-33/2017 

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    22.02.2017.године 

Обавештење II    13.03.2017.године 

8. Жалба  

9. Одлука по жалби  

10. Подаци о достављању одлуке по жалби 25.09.2017. 

На основу дописа Покрајинског секретаријата 

за урбанизам и заштиту животне средине од 

дана 06.09.2017. године број 140-501-

959/2017-05 у којем се наводи да је за вођење 

и одлучивање о пројекту „Складиште опасног 

и неопасног отпада, на катастарској парцели 

бр. 11234/5 КО Кикинда, носиоца пројекта 

„FCC EKO“ д.о.о. из Београда“ надлежан 

орган управе аутономне покрајине надлежан 

за послове заштите животне средине, односно 

Покрајински секратаријат за урбанизам и 

заштиту животне средине Нови Сад, 

Секретаријат за заштиту животне средине 

Градска управа Кикинди прослеђује истом 

оригиналну документацију која се код овог 

органа води под бројем III-07-501-33/2017 од 



дана 20.02.2017. године.  

 

У прилогу: 

 

1. Захтев за одлучивање о потреби процене 

утицаја пројекта на животну средину од дана 

20.02.2017. године 

2. Двојезична обавештења о поднетом захтеву 

за одлучивање о потреби процене утицаја на 

животну средину од дана 22.02.2017. године 

3. Записник о инспекцијском надзору од дана 

10.03.2017. године број III-07-501-2/2017-5 

4. Решење за пројекат „Складиште опасног и 

неопасног отпада“ на кат. парц. бр. 11234/5 

КО Кикинда од дана 13.03.2017. године 

5. Двојезична обавештења о донетом Решењу 

да није потребна израда студије процене 

утицаја на животну средину за пројекат 

„Складиште опасног и неопасног отпада“ на 

кат. парц. бр. 11234/5 КО Кикинда, од дана 

13.03.2017. године 

 

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 

потпис 

Едвин Тот 

 


