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Општинска управа Нови Бечеј – Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне 
послове, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 10. став 4. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/04 и 36/09  члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 
лист СРЈ“, број 18/2016), а 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 поднетог 18.03.2018. године, носиоца пројекта Dan-
Ran feathers doo Ново Милошево Генерала Драпшина 22, за одлучивање о потреби 
израде Студије о процени утицаја на животну средину за  Фабрику за дораду паперја и 
шивење конфекције  Dan-Ran feathers doo на кат. парц 8947/16 к.о. Ново Милошево, 
доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 За ПРОЈЕКАТ Фабрику за дораду паперја и шивење конфекције  Dan-Ran feathers 
doo на кат. парц 8947/16 к.о. Ново Милошево  Јужна индустријска зона Ново Милошево 
Општина Нови Бечеј,  носиоца пројекта  Dan-Ran feathers doo Ново Милошево Генерала 
Драпшина 22 није потребна процена утицаја на животну средину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Носилац пројекта Dan-Ran feathers doo Ново Милошево Генерала Драпшина 22 
обратио се овом органу, захтевом од 18.03.2018. године  за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину, пројекта Фабрику за дораду паперја и шивење 
конфекције  Dan-Ran feathers doo на кат. парц 8947/16 к.о. Ново Милошево  Јужна 
индустријска зона Ново Милошево Општина Нови Бечеј. Увидом у достављену 
документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је 
утврдио да за горе наведени пројекат није потребна процена утицаја на животну 
средину.   
 У процесу разматрања захтева, приликом одлучивања узето је у обзир да 
заинтересовани органи, организације и јавност нису доставили своја мишљења. 
 Разлог за доношење решења да није потребна процена утицаја на животну 
средину  је то што предметни објекат, складиште готових производа, није наведену у 
тачки 10. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира  у 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 основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
Поука о правном средству: 
 Против овог решења носилац пројекта може изјавити жалбу другостепеном 
органу у року од 15 дана од дана пријема решења, преко овог органа. 
 Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 
дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог 
органа. 
 
 
 
                                                                    По овлашћењу начелника 

                                                                   Шеф одсека 
                                                                     Драган Раушки дипл. инж. 
 
 
 
 
 
Достављено: 
- носиоцу пројекта 
- новине Дневник 
- заинтересованим органима 
- архиви 
 
 

 


