
 

Општина Нови Кнежевац – Општинска управа, Одељење за буџет, финансије и 
привредне делатности - Одсек за урбанизам, заштиту животне средине и 
комуналне послове, на основу члана 10. став 1. и 3. и члана 29. Закона о процени 
утицаја на животну средину („Сл.гласник  РС“, број 135/04 и 36/09), даје следеће 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је  „АТЛ 
Студио“ из Суботице, Липарска бр. 27 по овлашћењу инвенститора А.Д. 
„ЖИТОПРОМЕТ“, Арпадова бр. 104, Сента, поднео захтев овом органу за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат – 
САНАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПЕКАРЕ СА ГАРАЖОМ, чија се 
реализација планира на катастарској парцели бр. 1104/3, КО Нови Кнежевац, која 
се налази на адреси Толстојева бр. 26 у Новом Кнежевцу. 

Заинтересовани органи и организације и јавност могу извршити увид у 
податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Нови Кнежевац, Одсека за урбанизам, заштиту животне 
средине и комуналне послове, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, соба бр. 13, 
у времену од 7,00-15,00 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог 
обавештења. 

Заинтересовани органи и организације и јавност у року од 10 дана од дана 
пријема овог обавештења, могу доставити мишљење Одсеку за урбанизам, 
заштиту животне средине и комуналне послове, о захтеву за одлучивање о потреби 
процене утицаја предметног пројекта на животну средину. 

 

 

                                                                                                 ОПШТИНСКА УПРАВА 

                                                                                                    НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Törökkanizsa Község Költségvetési, Pénzügyi és Gazdasági Tevékenységek 
Ügyosztályának Városrendezési, Környezetvédelmi és Kommunális Tevékenységek 
Osztálya A környezetre gyakorolt hatás megállapításáról szóló törvény 10. szakaszának 
1. és 3. bekezdése és 29. szakasza alapján (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 
135/04. és 36/09. szám) alapján közzéteszi az alábbi 

 

É R T E S Í T É S T 

 

Értesítjük az érdekelt szerveket és szervezeteket, hogy a szabadkai ATL Stúdió, 
Hársfa utca 27. székhellyel, a beruházó Žitopromet Rt. felhatalmazása alapján, melynek 
székhelye Árpád u. 104. Zenta, kérvényt nyújtott be e szervhez A PÉKSÉG ÉS 
GARÁZS ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE nevet viselő projektum 
környezetvédelmi hatástanulmánya kidolgozásának szükségességére vonatkozó 
döntéshozatalra, amelynek megvalósítását Törökkanizsán, Törökkanizsa Község 1104/3. 
számú kataszteri telkén, a Tolsztoj u  26. szám alatt látták elő.  

 

Az érdekelt szervek és szervezetek illetve a nyilvánosság az értesítés 
közzétételétől számított 10 napon belül megtekintheti a beruházó kérvényében szereplő 
adatokat és okiratokat TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI 
HIVATALÁNAK Városrendezési, Környezetvédelmi és Kommunális Tevékenységek 
Osztályán – I. Karađorđević Péter király u. 1., 13-as számú iroda, 7.00-től 15.00 óráig.  

 

 

Az érdekelt szervek és szervezetek az értesítés közzétételétől számított 10 napon 
belül véleményt továbbíthatnak a Környezetvédelmi és Kommunális Tevékenységek 
Osztályához a környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről való 
döntéshozatalra vonatkozó kérvény kapcsán. 

 

                                                             KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

                                                                   TÖRÖKKANIZSA 

 


