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 – РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ СА
ПРОШИРЕЊЕМ ОБЈЕКТА У ПРАВОУГАОНИ ОБЛИК, КАО И ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ
ОБЈЕКТА, ПЕРИОНИЦЕ И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ РЕЗЕРВОАРА ЗА ТНГ ЗАПРЕМИНЕ 30м3
„ДенезаМ“ - инжењеринг Београд из Београда, Булевар Михајла Пупина 115Г, по
овлашћењу инвеститора НИС а.д. Нови Сад, поднео је захтев овом органу за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – РЕКОНСТРУКЦИЈА И
ДОГРАДЊА БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ СА ПРОШИРЕЊЕМ ОБЈЕКТА У ПРАВОУГАОНИ ОБЛИК,
КАО И ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА, ПЕРИОНИЦЕ И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ
РЕЗЕРВОАРА ЗА ТНГ ЗАПРЕМИНЕ 30м3, чија се реализација планира на катастарској
парцели бр. 2873, КО Нови Кнежевац, која се налази на адреси Карађорђева 113 у Новом
Кнежевцу.
Након спроведеног поступка ОПШТИНСКА УПРАВА Нови Кнежевац,Одсек за
урбанизам, заштиту животне средине и комуналне послове, је дана 15.07.2013.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) и мишљења достављена током поступка јавног
увида.
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.
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Начелник Одељења
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