Одељење за буџет, финансије и привредне делатности - Одсек за урбанизам, заштиту
животне средине и комуналне послове, на основу члана 29. став 1. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), даје следеће
ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. Суботица из Суботице, ул. Трг Лазара
Нешића бр. 1, по овлашћењу и за рачун ЈКП „7. ОКТОБАР“ из Новoг Кнежевца, поднео
је захтев овом органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ, чија се реализација планира на катастарској
парцели бр. 3584/2, К.О. Нови Кнежевац, на територији општине Нови Кнежевац.
Након спроведеног поступка ОПШТИНСКА УПРАВА Нови Кнежевац, Одсек за
урбанизам, заштиту животне средине и комуналне послове, је дана 27.03.2013.године
донео решење да за предметни пројекат није потребна израда студије процене утицаја
на животну средину. Решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и
података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну
средину, при чему су узети у обзир и критеријуми прописани Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“, број 114/2008).
Носилац пројекта и заинтересована јавност могу извршити увид и изјавити жалбу
на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења
Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр.16, путем овог органа.
Обавештење доставити:

Начелник Одељења
Душица Станков

A költségvetési, pénzügyi és gazdasági ügyosztály Városfejlesztési, környezetvédelmi
és kommunális tevékenységek osztálya A Környezetvédelmi hatások felbecsléséről szóló
törvény 29. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. szám)
alapján közzéteszi az alábbi
ÉRTESÍTÉST
ARRÓL A VÉGZÉSRŐL, HOGY NEM SZÜKSÉGES KIDOLGOZNI
A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYT
AZ ÚJRAHASZNOSÍTÓ UDVAR PROJEKTUMRA
A szabadkai KÖRZETI HULLADÉKTÁROLÓ Kft., székhelye Lazar Nešić tér 1., az
Október 7. Kommunális Közvállalat Törökkanizsa felhatalmazása alapján és annak
számlájára kérvényt terjesztett be e szervhez a környezetvédelmi hatástanulmány
kidolgozásának szükségességét illető döntéshozatalra, AZ ÚJRAHASZNOSÍTÓ UDVAR
PROJEKTUMRA, melynek megvalósítását Törökkanizsa község 3584/2-es kataszteri
parcelláján, Törökkanizsa község területén tervezik.
A lebonyolított eljárást követően Törökkanizsa község Közigazgatási Hivatalának
költségvetési, pénzügyi és gazdasági ügyosztálya Városfejlesztési, környezetvédelmi és
kommunális tevékenységek osztálya 2013. 03. 27-én végzést hozott arról, hogy nem
szükséges a környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozása. A végzés alapját a projektum
hordozója által továbbított kérvény valamint a helyszínre, jellegzetességekre és a projektum
lehetséges környezetvédelmi hatásaira vonatkozó adatok képezték, melynél figyelembe
vették az alábbi előírások feltételeit: Rendelet azon projektumok jegyzékének
meghatározásáról, melyek esetében kötelező a környezeti hatások felbecslése, Azon
projektumok jegyzéke, amelyek esetében kérni lehet a környezeti hatások felbecslését (A
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 114/2008. szám).
A projektum hordozója és a nyilvánosság betekintést nyerhet és a meghozott végzésre
vonatkozóan a jelen értesítés megjelentetésétől számított 15 napon belül panaszt tehet a
Tartományi Környezetvédelmi- és Fenntartható Fejlődés Minisztériumánál, Újvidék, Mihajlo
Pupin sugárút 16., e szerv útján.
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