Општина Нови Кнежевац – Општинска управа, Одељење за буџет, финансије и привредне
делатности - Одсек за урбанизам, заштиту животне средине и комуналне послове, на
основу члана 25. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), даје следеће
ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се заинтересовани органи и организације и јавност да је овај орган
донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
пројекта ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ
КНЕЖЕВАЦ (ППОВ), чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 6269 К.О.
Нови Кнежевац, носиоца пројекта ЈП Дирекција за изградњу града Нови Кнежевац, из
Новог Кнежевца, ул. Цара Душана бр. 20.
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је
наведена студија о процени утицаја на животну средину, израђена у складу са Законом о
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09).
Носилац пројекта се обавезује:
- да пројекат изведе у складу са техничком документацијом и са условима и
мерама заштите које су утврдили други овлашћени органи и организације а дати су у
прилогу Студије;
-да обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење или отклањање
штетних утицаја на животну средину садржане у Студији у поглављу 10. „Опис мера
предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајнијег штетног
утицаја на животну средину“;
-да обезбеди и спроводи програм праћења утицаја на животну средину и да
податке добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине,
Одељењу за буџет, финансије и привредне делатности - Одсеку за урбанизам, заштиту
животне средине и комуналне послове и Одсеку за инспекцијске послове општинске
управе Нови Кнежевац.
Заинтересовани органи и организације и јавност могу извршити увид у Решење о
давању сагласности на Студију, у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Нови Кнежевац,
Одсека за урбанизам, заштиту животне средине и комуналне послове, ул. Краља Петра I
Карађорђевића бр. 1, соба бр. 11, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења
у времену од 8,00-14,00 часова.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је
коначно у управном поступку. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу
покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана
од дана пријема, односно објављивања у средствима информисања.

ОПШТИНСКА УПРАВА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Törökkanizsa Község - Községi Közigazgatási Hivatala Költségvetési, Pénzügyi és Gazdasági
Tevékenységek Osztályának Városrendezési, Környezetvédelmi és Kommunális Tevékenységek Ügyosztálya
A környezetre gyakorolt hatás megállapításáról szóló törvény 25. szakasza alapján és 29. szakaszával
kapcsolatban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. szám) alapján közzéteszi az alábbi
ÉRTESÍTÉST
Értesítjük az érdekelt szerveket és szervezeteket valamint a nyilvánosságot, hogy e szerv meghozta a
végzést a környezetvédelmi hatástanulmány jóváhagyásáról a TÖRÖKKANIZSA TELEPÜLÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSE című projektumra, amelynek megvalósítását Törökkanizsa
község 6269. számú kataszteri telkén látták elő, mely projektum hordozója a Városfejlesztési Igazgatóság
Közvállalat Törökkanizsa, Dušan cár utca 20.
A környezetre gyakorolt hatások felbecslésére vonatkozó lebonyolított eljárás során megállapítást nyert,
hogy a nevezett környezetvédelmi hatástanulmányt A környezetre gyakorolt hatás megállapításáról szóló
törvénnyel összhangban dolgozták ki (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. szám).
A projektum hordozójának kötelezettsége:
- a projektumot a műszaki dokumentációval összhangban megvalósítani, s azokkal a védelmi
előírásokkal és feltételekkel összhangban, amelyeket a Tanulmány mellékletében megjelölt más
felhatalmazott szervek és szervezetek állapítottak meg;
- hogy biztosítsa a feltételeket és intézkedéseket foganatosítson a Tanulmány 10. fejezetében „ A
környezetre jelentősebb mértékben káros hatással bíró, előlátott intézkedések leírása azok meggátolása,
csökkentése és elhárítása céljából” meghatározással megjelölt káros környezeti hatások meggátolására,
csökkentésére vagy elhárítására,
- hogy biztosítsa és lebonyolítsa a környezeti hatások követésének programját, s az összegyűjtött
adatokat továbbítsa a Környezetvédelmi Ügynökségnek, Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatala
Költségvetési, Pénzügyi és Gazdasági Tevékenységek Osztályának Városrendezési, Környezetvédelmi és
Kommunális Tevékenységek Ügyosztályának és Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatala Felügyelői
Tevékenységek Ügyosztályának.
Az érdekelt szervek és szervezetek illetve a nyilvánosság betekintést nyerhet a környezetvédelmi
hatástanulmány jóváhagyásáról szóló végzésbe, TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI
HIVATALÁNAK Városrendezési, Környezetvédelmi és Kommunális Tevékenységek Ügyosztályán. Cím: I.
Karađorđević Péter király u. 1., 21-es számú iroda, 8.00-tól 1400 óráig, jelen értesítés közzétételétől
számított 30 napon belül.
A környezetvédelmi hatástanulmány jóváhagyásáról szóló végzés a közigazgatási eljárásban végleges.
A projektum hordozója és a érdekelt nyilvánosság közigazgatási pert indíthat az illetékes Közigazgatási
Bíróságon az átvételtől illetve a nyilvános tájékoztatási eszközökben való megjelentetéstől számított 30
napon belül.
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
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