
 

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 4. и 6. 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 

о донетом решењу да је није потребна израда Студије о процени утицаја на животну 
средину 

ПРОЈЕКТА САНАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПЕКАРЕ СА ГАРАЖОМ 

 

„АТЛ Студио“ из Суботице по овлашћењу и за рачун „Житопромет - Млин“ а.д. Сента, 
поднео је овом органу захтев 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 К.О. Нови Кнежевац. 

Након спроведеног поступка ОПШТИНСКА УПРАВА Нови Кнежевац, Одсек за 
урбанизам, заштиту животне средине и комуналне послове, је дана 14.04.2014.године  донео 
решење број VI-05-501-11 да за предметни пројекат није потребна израда Студије о процени 
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). 

Заинтересована јавност, органи и организације  могу извршити увид и изјавити жалбу на 
донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, Покрајинском 
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр.16, путем овог органа. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ОПШТИНСКА УПРАВА 

                                                                                                    НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG – A költségvetési, pénzügyi és gazdasági Ügyosztály 
Városfejlesztési, környezetvédelmi és kommunális tevékenységek Osztálya A Környezetvédelmi 
hatások felbecsléséről szóló törvény 10. szakaszának 4. és 6. bekezdése és 29. szakasza (Az SZK 
Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. szám) alapján közzéteszi az  alábbi  

 

 

É R T E S Í T É S T 

ARRÓL A VÉGZÉSRŐL, HOGY NEM SZÜKSÉGES KIDOLGOZNI 

A  KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYT 

A PÉKSÉG ÉS GARÁZS ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE NEVET 
VISELŐ PROJEKTUMRA 

 

A szabadkai ATL Stúdió a Žitopromet –Malom Rt. Zenta felhatalmazás alapján és terhére 
kérvényt nyújtott be e szervhez a környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozásának szükségességét 
illető döntéshozatalra, A PÉKSÉG ÉS GARÁZS ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE 
NEVET VISELŐ PROJEKTUMRA, melynek megvalósítását Törökkanizsa község 1104/3-as számú 
kataszteri parcelláján látták elő.  

 

 A lebonyolított eljárást követően Törökkanizsa község Közigazgatási Hivatalának 
költségvetési, pénzügyi és gazdasági Ügyosztálya Városfejlesztési, környezetvédelmi és kommunális 
tevékenységek Osztálya 2014. 04. 14-én, VI-05-501-11. szám alatt végzést hozott arról, hogy a szóban 
forgó projektum esetében  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 nyilvánosság, az érdekelt szervek és szervezetek megtekinthetik a meghozott végzést, s arra 
vonatkozóan a jelen értesítés megjelentetésétől számított 15 napon belül panaszt nyújthatnak be a 
Környezetvédelmi-, és Fenntartható Fejlődés Minisztériumánál, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16., e 
szerv útján. 

      

                                                 TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
  

 


