РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 05 501-61
ДАНА: 24.07.2017. године
Општинска управа Нови Бечеј – Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне
послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту животне средине,
на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о
општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01), а на
основу овлашћења Начелнице Општинске управе Нови Бечеј, број IV 03-03110/2016 од 04.01.2016.године и члана 21. Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј,
број IV 03-110-11/2015 и члана 14.Одлуке о организацији Општинске управе
Нови Бечеј (''Службени лист Општине Нови Бечеј, број 9/08,19/12, 19/15 и
27/15), поступајући по поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде
Студије о процени утицаја на животну средину за реконструкцију постојећег
Станице за снабдевање горивом моторних возила на к.п. 4512 к.о. Нови Бечеј
ул. Чика Љубина 76 општина Нови Бечеј носиоца пројекта „АЛФА ГАС“ доо
Београд Крајишка 72а Београд - Земун, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
За пројекат Станице за снабдевање горивом моторних возила на к.п. 4512
к.о. Нови Бечеј ул. Чика Љубина 76 општина Нови Бечеј носиоца пројекта
„АЛФА ГАС“ доо Београд Крајишка 72а Београд – Земун није потребна је
процена утицаја на животну средину.
Образложење
Носиоц пројекта „АЛФА ГАС“ доо Београд Крајишка 72а Београд - Земун,
обратио се овом органу, са захтевом од 29.06.2017 године, за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину за Станицу за снабдевање горивом

моторних возила на к.п. 4512 к.о. Нови Бечеј ул. Чика Љубина 76 општина Нови
Бечеј.
О поднетом захтеву носиоца пројекта заинтересовани органи су
обавештени директно, а јавност огласом огласној табли општине и на интернет
страници Општине Нови Бечеј 10.07.2017. године. Покрајински Завод за заштиту
природе Нови Сад је доставио своје мишљење бр. 03-1779/2 од 17.07.2017.
године.
Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеном поступку
разматрања захтева, овај орган је утврдио да је за горе наведени пројекат није
потребна процена утицаја на животну средину.
Разлози за доношење решења су:
- Према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08) на предметни пројекат се
односи критеријум, дат у Листи II тачки 14. Остали пројекти, подтачки 13.
Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе) складишног
капацитета преко 100 м3 у насељима. Предметни објекат се налази у насељу
Нови Бечеј и има један подземни резервоара за бензин и дизел гориво укупног
капацитета 80 м3 подељен на четири независне коморе према следећим
капацитетима; R1 Euro Dizel 20 m3, R2 EVI Euro Dizel 20 m3, R3 Euro premijum
BmB 20 m3 i R 4 EVO Euro premium BmB 20 m3 и резервоар за течни гас
капацитета 10 м3 што чини укупно 90 м3 складишног простора.
На основу наведеног, а применом одредаба члана 10. става 4 и 5. Закона
о процени утицаја на животну средину (Сл. г. РС бр.135/2004 и 36/09) и члана
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 22/97
и 31/01) одлучено је као у диспозитиву решења.
Поука о правном средству: Против овог решења носилац пројекта може
изјавити жалбу другостепеном органу у року од 15 дана од дана пријема овог
решења, а преко овог органа.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу
против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у
средствима јавног информисања, преко овог органа.
По овлашћењу начелника
Шеф одсека
Раушки Драган дипл. инж.

Достављено:
- носиоцу пројекта
- средствима јавног информисања
- заинтересованим органима
- архиви.

