
 
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- 73-1/2020 
ДАНА: 30.04.2020. године 
  
 Општинска управа Нови Бечеј – Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне 
послове, грађевинарство 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. Закона о општем управном поступку (''Службени лист 
СРЈ'',бр. 33/97 и 31/01 и на основу овлашћења начелнице Општинске управе Нови 
Бечеј, број IV 03-031-10/2016 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 давање сагласности на Студију о процени утицаја 
на животну средину  за пројекат Биогасно постројење за производњу електричне 
енергије снаге 1200 kW,  чија реализација се планира на катастарским парцелама 
8947/17 и 8947/18 к.о. Ново Милошево, на територији општине Нови Бечеј  носиоца   
“Pepo Energy” доо, Ново Милошево ул. Јужна индустријска зона 14, доноси. 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I. Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину  за 
пројекат Биогасно постројење за производњу електричне енергије снаге 1200 kW  чија 
реализација се планира на катастарским парцелама 8947/17 и 8947/18 к.о. Ново 
Милошево на територији општине Нови Бечеј,  носиоца  “Pepo Energy” доо, Ново 
Милошево ул. Јужна индустријска зона 14, која је израђена у свему према одредбама 
Закона о процени утицаја на животну средину и другим прописима.   
 II. Носилац “Pepo Energy” доо, Ново Милошево ул. Јужна индустријска зона 14, 
је дужан да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом о процени 
утицаја на животну средину из тачке I. овог решења, а нарочито:  

а) мере заштите животне средине у току изградње, рада и по престанку рада 
постројења, израдом и применом планова редовне контроле  и сервисирања. 
б) да у току рада постројења обезбеди мере за спречавање  пожара, експлозије и 

других могућих удеса, одговора на удес и отклањање последица удеса,  израдом и 
применом Плана заштите од удеса;   

ц) да изради План обављања мониторинга индикатора емисија, односно утицаја 
својих активности на животну средину, да води редовну евиденцију о мониторингу и 
доставља извештаје у складу са законом.   
 У случају реконструкције, промене техничких карактеристика, технологије и 
начина рада, потребно је прибавити потребне дозволе и сагласности по важећим 
прописима и доставити обавештење о променама инспекцији за заштиту животне 
средине општине Нови Бечеј. 
 



страна 2 

О б р а з л о ж е њ е    
 

По захтеву носиоца  “Pepo Energy” доо, Ново Милошево ул. Јужна индустријска 
зона 14 од 9.04.2020. године за давање сагласности на Студију о процени утицаја на 
животну средину за пројекат Биогасно постројење за производњу електричне енергије 
снаге 1200 kW,  чија реализација се планира на катастарским парцелама  8947/17 и 
8947/18 к.о. Ново Милошево, на територији општине Нови Бечеј, Одсек за урбанизам, 
стамбено комуналне послове грађевинарство, локални економски развој и заштиту 
животне средине Општине Нови Бечеј је спровео Законом о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09) 
предвиђени поступак, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа, 
организација и заинтересоване јавности. Током јавног увида није било достављених 
мишљење заинтересованих организација, нити је било захтева за увид у техничку 
документацију. 

Решењем број IV 05-501-73/2020 од 14.04.2020. године, образована је Техничка 
комисија за оцену Студије о процени утицаја на животу средину, која је испитала 
Студију о процени утицаја на животну за пројекат  Биогасно постројење за производњу 
електричне енергије снаге 1200 kW, чија реализација се планира на катастарској 
парцели 8947/17 и 8947/18 к.о. Ново Милошево на територији општине Нови Бечеј и о 
свом раду je овом органу доставила извештај број IV 05-501- 73-1/2020 од 30.04.2020. 
године са оценом предметне Студије о процени утицаја и предлогом да се на исту дâ 
сагласност. 

Обавеза носиоца пројекта  да изради  Плана заштите од удеса и План обављања 
мониторинга индикатора емисија је уређена Законом о заштити животне средине 
(Службени гласник  Републике Србије, број 135/04, 36/09, 14/16, 76/18 и 95/18), у 
члановима 58. и 72.  

На основу спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, одлучено је као 
у диспозитиву.   

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни 
спор пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема овог решања, у складу 
са одредбама Закона о општем управном поступку. 
   

 
                                                                         Шеф одсека 
                                                                Драган Раушки дипл. инж. 
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