Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-28 /05-IV
Дана: 14.06.2005. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа Д.о.о. '' Еуро Гас ''из Суботице. ул. Отмара Мајера б.б. од 18.04.2005.
године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност за пројекат утицаја станице за снабдевање моторних возила ТНГом у Бачкој Тополи,у улици Маршала Тита бр. 33 на катастарској парцели број 5356.
к.о. Бачка Топола- град.
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину израђена у свему према
утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан да достави
реултате Анализе квалитета ваздуха у складу са Правилником о граничним
вредностима ,методама мерења имисије , критеријума за успостављање мерних
места и евиденцији података,( Сл. г обезбеди услове и спроведе мере дефинисане
поглављем 7. Студије о процени утицаја на животну средину, као и да прибави
услове издате од других надлежних органа и институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналнепослове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласносна је са предложеном Студијом о процени утицаја станице за
снабдевање моторних возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину, те је
донесено решење као и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена Студијом о процени утицаја станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину израђена од стране Института
за заштиту на раду из Новог Сада ул. Школска бр.3
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као исадржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта Д.о.о. ''
Еуро Гас ''из Суботице. ул. Отмара Мајера б.б., дужан је дасе у свему придржава
мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 8., 15. и 17.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 53/04) у износу од 23.100,00 динара је уплаћена и приложен је доказ о томе .,
а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска административна такса по
тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од
280,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бчкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1. Носиоцу пројекта
2. Одељењу
3. Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-29 /05-IV
Дана: 24.06.2005. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа Д.о.о. ''Екорпорација'' из Бачке Тополе . ул Авноја бр 8. од 19.04.2005.
године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност за Пројекат претварања привредног објекта у функцију дораде
и складиштења семенске робе у Томиславцима , на животну средину на
катастарској парцели број 2403. к.о. Горња Рогатица .
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја пројекта реконструкције и доградње
постојећег привредног објекта и претварање у функцију дораде и складиштења
семенске робе у Томиславцима, на животну средину израђена у свему према
утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 11. и 12. Студије о процени
утицаја на животну средину, као и да прибави услове издате од других
надлежних органа и институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) и издате Сагласности од стране Покрајинског секретаријата за заштиту
животне средине и одрживи развој из Новог Сада на Претходну анализу утицаја

претварања привредног објекта у функцију дораде и складиштења семенске робе у
Томиславцима сагласносна је са предложеном Студијом о процени утицаја утицаја
пројекта реконструкције и доградње постојећег привредног објекта и претварање у
функцију дораде и складиштења семенске робе у Томиславцима, на животну средину,
те је донесено решење као и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена 1. Студија о процени утицаја пројекта реконструкције и
доградње постојећег привредног објекта и претварање у функцију дораде и
складиштења семенске робе у Томиславцима, на животну средину
израђена од
стране Института за превентиву ,заштиту на раду,против пожарну заштиту из Новог
Сада, ул.Краљевића Марка бр.11
2. Решење број: 119-501-01118/2004-04 од 20.08.2004. год о сагласности
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој из Новог
Сада на Претходну анализу утицаја претварања привредног објекта у функцију
дораде и складиштења семенске робе у Томиславцима
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта Д.о.о.
''Екорпорација'' из Бачке Тополе . ул. Авноја бр. 8 , дужан је дасе у свему придржава
мера заштите 3. тачке овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 8., 15. и 17.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 53/04) у износу од 39.560,00 динара је уплаћена и приложен је доказ о томе .,
а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска административна такса по
тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од
220,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
5. Носиоцу пројекта
6. Одељењу
7. Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-34 /05-IV
Дана: 29.06.2005. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа ПП '' Гиле Гас ''из Осриковца – Гиље од 14.04.2005. године и
спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност за пројекат утицаја станице за снабдевање моторних возила
ТНГ-ом у Бачкој Тополи,у улици Раде Кончара бр.92 на катастарској парцели број
3724. к.о. Бачка Топола- град.
1 Потврђује се да је Студија о процени утицаја станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину израђена у свему према
утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан изврши
анализу квалитета ваздуха у току рада ,у складу са Правилником о граничним
вредностима ,методама мерења имисије , критеријума за успостављање мерних
места и евиденцији података ,( Сл. гласник Р.С. 54/92) и мерење нивоа буке у
складу са са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл.
гласник Р.С. 54/92) ,да обезбеди услове и спроведе мере дефинисане поглављем 7.
Студије о процени утицаја на животну средину, као и да прибави услове издате од
других надлежних органа и институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја станице за
снабдевање моторних возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину, те је
донесено решење као и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена Студијом о процени утицаја станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину израђена од стране предузећа
'' Зорка ''- '' Развој и инжењеринг'' из Шапца ул. Хајдук Вељкова бр.1
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта ПП ''
Гиле Гас ''из Осриковца , дужан је да се у свему придржава мера заштите 3. овог
решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 8., 15. и 17.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 53/04) у износу од 25.160,00 динара је уплаћена и приложен је доказ о томе .,
а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска административна такса по
тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од
280,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бчкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-26 /05-IV
Дана: 05.07.2005. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа ''ОМВ-Југославија''д.о.о из Београда ул. Таковска бр.45/4 од 11.04.2005.
године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја станице за снабдевање моторних
возила горивом и продајног комплекса БТ-02 у Бачкој Тополи на животну средину ,
поред аутопута Е-75 на катастарској парцели број 2840/2 к.о. Бачка Топола.
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја станице за снабдевање моторних
возила горивом и продајног комплекса у Бачкој Тополи , на животну средину
израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о
процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 6. Студије о процени утицаја на
животну средину, као и да прибави услове издате од других надлежних органа и
институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја станице за
снабдевање моторних возила горивом и
продајног комплекса БТ-02 у Бачкој
Тополи утицаја , на животну средину, те је донесено решење као и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена Претходна анализа заштите животне средине за станицу за
снабдевање горивом и продајни комплекс БТ-02 Бачка Топола и Решење
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој из Новог
Сада на Претходну анализу утицаја станице за снабдевање горивом и продајни
комплекс БТ-02 у Бачкој Тополи на животну средину број : 119-501-01701/2004-04 од
16.12.2004.Приложена је и Студија о процени утицаја ОМВ станице за снабдевање
горивом и продајни комплекс БТ-02 Бачка Топола на животну средину израђену од
стране предузећа за пројектовање и инжењеринг '' Батес'' д.о.о. из Беграда ул.
Таковска бр.38
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће ''ОМВ-Југославија''д.о.о из Београда ул. Таковска бр.45/4, дужно је да се у
свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 8., 15. и 17.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 53/04) у износу од 35.320,00 динара је уплаћена и приложен је доказ о томе .,
а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска административна такса по
тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од
220,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бчкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-57 /05-IV
Дана: 12.09.2005. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа Термовент сц ''Ливница челика'' из Бачке Тополе ул. Едварда Кардеља
б.б. од 11.08.2005. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на
животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја објеката Индукционе пећи и
кисеоничне станице у Бачкој Тополи на животну средину , на катастарској парцели
број 3609/1 к.о. Бачка Топола- град.
2. Потврђује се да је Студију о процени утицаја објеката Индукционе пећи и
кисеоничне станице у Бачкој Тополи на животну средину израђена у свему
према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 9. Студије о процени утицаја на
животну средину, као и да прибави услове издате од других надлежних органа и
институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном на Студију о процени утицаја објеката
Индукционе пећи и кисеоничне станице у Бачкој Тополи на животну средину , те је
донесено решење као и у диспозитиву.
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да чврсти отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузећеТермовент сц ''Ливница челика'' из Бачке Тополе ул. Едварда Кардеља б.б.
, дужно је да се у свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 8., 15. и 17.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 53/04) у износу од 39.600,00 динара је уплаћена и приложен је доказ о томе .,
а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска административна такса по
тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од
280,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501- 37 /05-IV
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа за текекомуникације
'' Телеком Србија''а.д. из Београда ул. Таковска бр.2. од 25.05.2005. године
и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја објеката Базне станице мобилне
телефоније '' СУ 14- Стара Моравица'' у Старој Моравици на животну средину , ул
Маршала Тита бр.1.
1. Потврђује се да је Студију о процени утицаја објеката Базне станице мобилне
телефоније '' СУ 14- Стара Моравица'' у Старој Моравици на животну средину
израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о
процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на
животну средину, као и да прибави услове издате од других надлежних органа и
институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја објеката Базне
станице мобилне телефоније '' СУ 14- Стара Моравица'' у Старој Моравици на
животну средину .
Студију о процени утицаја објеката Студијом о процени утицаја објеката Базне
станице мобилне телефоније '' СУ 14- Стара Моравица'' у Старој Моравици на
животну средину , те је донесено решење као и у диспозитиву.
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће предузећа за телекомуникације '' Телеком Србија''а.д. из Београда ул.
Таковска бр.2. дужно је да се у свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 3 и 8.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03, 53/04,42/2005,61/2005 ) у износу од 21.250,00 динара је уплаћена и приложен је
доказ о томе, а
уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска
административна такса по тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола''
бр. 12/2003) у износу од 280,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и
приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-65 /05-IV
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа ''Лукоил- Беопетрол''а.д. из Београда булевар Михајла Пупина бр.165/д
од 02.11..2005. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на
животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја бензинске станице за снабдевање
моторних возила горивом у Бачкој Тополи на животну средину , у улици Маршала
Тита бр.1, на парцели бр. 7222/2 к.о. Бачка Топол – град..
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја бензинске станице за снабдевање
моторних возила горивом у Бачкој Тополи , на животну средину израђена у
свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени
утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 6. Студије о процени утицаја на
животну средину, као и да прибави услове издате од других надлежних органа и
институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја бензинске
станице за снабдевање моторних возила горивом у Бачкој Тополи и утицајем , на
животну средину, те је донесено решење као и у диспозитиву.
.Приложена Студија о процени утицаја бензинске станице '' Лукоил – Беопетрол'' на
животну средину израђена је од стране предузећа за пројектовање и инжењеринг и
консалтинг '' Серво Михаљ'' а.д. из Зрењанина ул. Петра Драпшина бр.15
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће ''Лукоил- Беопетрол'' а.д. из Београда, булевар Михајла Пупина бр.165/д,
дужно је да се у свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 3и 8.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 53/04) у износу од 39.250,00 динара је уплаћена и приложен је доказ о томе .,
а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска административна такса по
тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од
220,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бчкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-13 /06-IV
Дана: 14.06.2006. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа а.д. '' Топико'' из Бачке Тополе ул.Петефи Бригаде бр.2 од 29.03.2006.
године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја објекта за прераду меса живине у
Бачкој Тополи на животну средину у улици Маршала Тита,бр.1/а на катастарској
парцели број 7283 к.о. Бачка Топола- град.
Потврђује се да је Студија о процени утицаја објекта за прераду меса живине
1.
у Бачкој Тополи на животну средину израђена у свему према утврђеним
нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину
('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане у поглављима 9.и 10. Студије о процени
утицаја на животну средину, инвеститор је дужан да прилагоди пословање у
складу са важећим Правилником о начину и минималном броју испитавања
квалитета отпадних вода , да врши испитавање квалитета отпадних вода,које се
испуштају у реципијент речицу Кривају путем узорака као и да прибави услове
издате од других надлежних органа и институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја објекта за
прераду меса живине у Бачкој Тополи на животну средину , те је донето решење као у
диспозитиву.
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да прилагоди пословање у складу са важећим Правилником о начину и
минималном броју испитавања квалитета отпадних вода , да врши испитавање
квалитета отпадних вода,које се испуштају у реципијент речицу Кривају путем
узорака , да чврсти отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће а.д. '' Топико'' из Бачке Тополе ул.Петефи Бригаде бр.2 , дужно је да
се у свему придржава мера заштите из тачке 3. овог решења.
Републичке административне таксе за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицајаи за захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја по тарифном броју 8. Закона о републичким административним таксама (
''Сл. гласник РС '' бр. 43/03, 51/03 и 53/04) у износу од 39.760,00 динара је уплаћена и
приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска
административна такса по тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола''
бр. 12/2003) у износу од 280,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и
приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501- 48/06-IV
Дана: 28.12.2006. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву инвеститора предузећа
Д.о.о. '' АГРОЦВЕТ'' из Сомбора . ул Милете Протића бр 5/10. од 23.11.2006.
године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја силоса за житарице са
пратећом опремом у Бачком Соколцу, на животну средину на катастарској парцели
број 642. к.о. Горња Рогатица .
1 Потврђује се да је Студија о процени утицаја силоса за житарице са пратећом
опремом у Бачком Соколцу, на животну средину ,израђена у свему према
утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 11. и 12. Студије о процени
утицаја на животну средину и да кроз Технолошки пројекат у складу са важећим
законским прописима, регулише заштиту ваздуха од прашкастих
материја,од буке , да предузме заштитне мере услед евентуалне експлозије, као и
да прибави услове издате од других надлежних органа и институција.
4
Носилац пројекта је дужан да у року од две године дана од добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја силоса за
житарице са пратећом опремом у Бачком Соколцу, на животну средину, те је
донесено решење као и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена 1. Студија о процени утицаја силоса за житарице са пратећом
опремом у Бачком Соколцу, на животну средину израђена од стране Института за
превентиву ,заштиту на раду,против пожарну заштиту из Новог Сада, ул.Краљевића
Марка бр.11
2. Анекс Студије о процени утицаја на животну средину израђена од стране
Института за превентиву ,заштиту на раду,против пожарну заштиту из Новог Сада,
ул.Краљевића Марка бр.11
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носиоци пројекта предузеће Д.о.о. '' АГРОЦВЕТ'' из
Сомбора . ул Милете Протића бр 5/10. и предузећа '' Дијамант'' а.д. из Зрењанина ,ул
Темишварски друм бр. 14 дужни су да уграде опрему која поседује неопходне атесте
и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху неће прелазити
нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије ,начину и
роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број 30/97,35/97).
У циљу заштите од буке потребно је након пуштања планираних садржаја у погон
извршити контролно мерења ниво буке према Правилнику о дозвољеном нивоу буке
у животној средини ( Сл. гласник РС, бр,54/92).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носиоци пројекта Д.о.о. ''
АГРОЦВЕТ'' из Сомбора . ул Милете Протића бр 5/10. и предузећа '' Дијамант'' а.д. из
Зрењанина ,ул Темишварски друм бр. 14 дужни су да се у свему придржавају мера
заштите 3. тачке овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 8. Закона о
републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03, 51/03, 53/04,
42/05, 61/05,и 42/2006) у износу од 45.290,00 динара је уплаћена и приложен је доказ
о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска административна
такса по тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 12/2003) у
износу од 280,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ
о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1. Носиоцу пројекта
2. Одељењу
3. Архиви
Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-35 /08-I
Дана: 06.10.2008. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа '' ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ '' ад Београд, ул.Булевар Михајла Пупина
165/д из Београда од 19.06.2008. године и спроведеног поступка оцене Студије о
процени утицаја на животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност за пројекат доградње инсталације за ТНГ у оквиру постојеће
бензинске станице '' ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ '' ад Београд и за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи,у улици М.Тита бр.1 на катастарској парцели број
7222/2. к.о. Бачка Топола- град.
1 Потврђује се да је Студија о процени утицаја станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину израђена у свему према
утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2.. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан изврши
анализу квалитета ваздуха у току рада ,у складу са Правилником о граничним
вредностима ,методама мерења имисије , критеријума за успостављање мерних
места и евиденцији података ,( Сл. гласник Р.С. 54/92) и мерење нивоа буке у
складу са са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл.
гласник Р.С. 54/92) ,да обезбеди услове и спроведе мере дефинисане поглављем 5.
Студије о процени утицаја на животну средину.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја станице за
снабдевање моторних возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину, те је
донесено решење као и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена Студија о процени утицаја станице за снабдевање моторних
возила ТНГ-ом у Бачкој Тополи , на животну средину израђена од стране предузећа
'' Серво Михаљ ''инжењеринг из Зрењанина ул. Петра Драпшина бр.15
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине ,носилац пројекта
'' ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ '' ад Београд, ул.Булевар Михајла Пупина 165/д из
Београда , дужан је да се у свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 8.. Закона о
републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03, 51/03
,53/04,42/05,61/05,42/06,47/07,54/2008) у износу од 27.780,00 динара је уплаћена и
приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска
административна такса по тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола''
бр. 12/2003) у износу од 440,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и
приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бчкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501- 54/09-I
Дана: 10.12.2009. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа '' Теленор''д.о.о. из Новог Београда ,ул.Омладинска бр.90. од 21.11.2008.
године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја Базне станице мобилне телефоније
'' НОВО ОРАХОВО'' предузећа '' Теленор''д.о.о на животну средину,у Новом Орахову,
ул 13.маја бр.12.
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја Базне станице мобилне телефоније ''
НОВО ОРАХОВО'' предузећа '' Теленор''д.о.о на животну средину,у Новом Орахову,
ул 13.маја бр.12. израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани
Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '', бр.
135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 5. Студије о процени утицаја на
животну средину,као и да прибави услове издате од других надлежних органа и
институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја Базне станице
мобилне телефоније '' НОВО ОРАХОВО'' у Новом Орахову ,предузећа '' Теленор''д.о.о
на животну средину , те је донесено решење као и у диспозитиву.
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће '' Теленор''д.о.о. из Новог Београда ,ул.Омладинска бр.90. дужно је да се
у свему придржава мера заштите 3. овог решења,предлаже се у циљу заштите од
непредвидивих околности,хаварија као заштитна мера да се око антенског стуба остави
као заштитна зона минималног полупречника од 50 м.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 9.и 186.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 61/2005,101/2005 и 5/2009) у износу од 28.480,00 динара је уплаћена и
приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.
Општинска накнада за рад општинске управе и општинска администативна такса по
тарифном броју 2. и 8. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 5/2009) у износу од
3300,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501- 4/10-I
Дана: 22.04.2010. год.
БАЧКА ТОПОЛА
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, и 36/09 ) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001), предузећа за консалтинг
,пројектовање,инжењеринг
у
телекомуникацијама“Консинг
груп“
а.д.Београд,Сурчински пут бр.13 је за потребе инвеститора
предузећа ''VIP
MOBILE''д.о.о. из Новог Београда ,ул.Омладинских бригада бр. 21.поднело
захтев за давање Сагласности на студију о процени утицаја радио базне станице за
мобилну телефонију „СУ Стара Моравица“ НС2209-02 компаније ''VIP
MOBILE''д.о.о. од 01.02.2010. године и спроведеног поступка горе оцене горе
наведене Студије о процени утицаја на животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја радио базне станице за мобилну
телефонију „СУ Стара Моравица“ НС2209-02 компаније ''VIP MOBILE''д.о.о. из Новог
Београда на животну средину,у Старој Моравици,на катастарској парцели број 3995
,к.о.Стара Моравица у улици Железничка број бб, у власништву предузећа „Житко“
а.д. Из Бачке Тополе
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја радио базне станице за мобилну
телефонију „СУ Стара Моравица“ НС2209-02 компаније ''VIP MOBILE''д.о.о. из
Новог Београда на животну средину,у Старој Моравици,на катастарској парцели
број 3995 ,к.о.Стара Моравица у улици Железничка број бб, израђена у свему према
утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну
средину ('' Службени гласник РС '', бр.135/04и 36/09 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на
животну средину и заштитних мера предвиђених Извештајем Техничке комисије
за оцену студије о процени утицаја на животну средину као и да прибави услове
издате од других надлежних органа и институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04 и 36/09 ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја радио
базне станице за мобилну телефонију „СУ Стара Моравица“ НС2209-02 компаније ''VIP
MOBILE''д.о.о.,у Старој Моравици на животну средину , те је донесено решење као и у
диспозитиву.
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће ''VIP MOBILE''д.о.о. из Новог Београда ,ул.Омладинских бригада бр. 21.
дужно је да се у свему придржава мера заштите 3. овог решења,предлаже се у циљу
заштите од непредвидивих околности,хаварија као заштитна мера да се око антенског
стуба остави као заштитна зона минималног полупречника од 50 м.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 9.и 186.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 61/2005,101/2005 и 5/2009) у износу од 28.480,00 динара је уплаћена и
приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.
Општинска накнада за рад општинске управе и општинска администативна такса по
тарифном броју 2. и 8. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 5/2009) у износу од
3300,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року
од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501- 28/10-I
Дана: 03.09.2010. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, 36/09 ) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа '' Теленор''д.о.о. из Новог Београда ,ул.Омладинска бр.90. од
04.05.2010. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на
животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја Базне станице мобилне
телефоније '' Гунарош'' предузећа '' Теленор''д.о.о на животну средину,у Гунарошу, ул
Дожа Ђерђа бр.23.
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја Базне станице мобилне телефоније ''
Гунарош'' предузећа '' Теленор''д.о.о на животну средину,у Гунарошу,
ул Дожа Ђерђа бр.23. израђена у свему према утврђеним нормативима који су
прописани Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник
РС '', бр. 135/04,36/09 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на
животну средину,као и да прибави услове издате од других надлежних органа и
институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04,36/09 ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја Базне
станице мобилне телефоније '' Теленор'' у Гунарошу ,предузећа '' Теленор''д.о.о на
животну средину , те је донесено решење као и у диспозитиву.
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће '' Теленор''д.о.о. из Новог Београда ,ул.Омладинска бр.90. дужно је да се
у свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 9.и 186.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 61/2005,101/2005 и 5/2009) у износу од 28.480,00 динара је уплаћена и
приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.
Општинска накнада за рад општинске управе и општинска администативна такса по
тарифном броју 2. и 8. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 5/2009) у износу од
3300,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року
од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-8 /10-I
Дана: 08.12.2010. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, ) , члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи (''Службени
лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца пројекта
предузећа а.д. '' Топико'' из Бачке Тополе ул.Петефи Бригаде бр.2 од 19.02.2010.
године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја објекта за смештај тунела за
замрзавање пилећег меса у кругу комплекса фабрике а.д. „Топико“ у Бачкој Тополи на
животну средину у улици Маршала Тита,бр.1/а на катастарској парцели број 7283 к.о.
Бачка Топола- град.
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја објекта за смештај тунела за
замрзавање пилећег меса у Бачкој Тополи на животну средину израђена у свему
према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 7. Студије о процени
утицаја на животну средину, инвеститор је дужан да прилагоди пословање у
складу са важећим Правилником о начину и минималном броју испитавања
квалитета отпадних вода , да врши испитавање квалитета отпадних вода,које се
испуштају у реципијент речицу Кривају путем узорака као и да прибави услове
издате од других надлежних органа и институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја објекта за
смештај тунела за замрзавање пилећег меса у Бачкој Тополи на животну средину , те је
донето решење као у диспозитиву.
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да прилагоди пословање у складу са важећим Правилником о начину и
минималном броју испитавања квалитета отпадних вода , да врши испитавање
квалитета отпадних вода,које се испуштају у реципијент речицу Кривају путем
узорака , да чврсти отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће а.д. '' Топико'' из Бачке Тополе ул.Петефи Бригаде бр.2 , дужно је да се у
свему придржава мера заштите из тачке 3. овог решења.
Републичке административне таксе за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицајаи за захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја по тарифном броју 8. Закона о републичким административним таксама (
''Сл. гласник РС '' бр. 43/03, 51/03 и 53/04) у износу од 28.480,00 динара је уплаћена и
приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.Општинска
административна такса по тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола''
бр. 12/2003) у износу од 3300,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и
приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-58 /2011-I
Дана: 28.09.2011. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04 и 36/09) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа '' ALMEX '' д.о.о. из Панчева, ул.Јабучки пут бб од 27.07.2011.
године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на животну средину,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност за пројекат изградње бензинске станице,радионице и
надстрешнице за пољопривредне машине у Бачкој Тополи,у улици Сенћански пут
бр.бб на катастарској парцели број 775/3 к.о. Бачка Топола.
1.Потврђује се да је Студија о процени утицаја пројекта изградње бензинске
станице,радионице и надстрешнице за пољопривредне машине у Бачкој Тополи , на
животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани
Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '', бр.
135/04 и 36/09).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан изврши
анализу квалитета ваздуха у току рада ,у складу са Уредбом о изменама и допунама
Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гласник Р.С.
11/2010 и 75/10) и мерење нивоа буке у складу са Уредбом о индикаторима буке
,граничним вредностима,методама за оцењивање индикатора буке,узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Р.С. 75/2010),да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 6. Студије о процени утицаја на
животну средину.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04 и 36/09) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја пројекта
изградње бензинске станице,радионице и надстрешнице за пољопривредне машине
у Бачкој Тополи , на животну средину, те је донесено решење као и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена Студија о процени утицаја пројеката изградње бензинске
станице,радионице и надстрешнице за пољопривредне машине у Бачкој Тополи, на
животну средину израђена од стране предузећа '' Института за превентиву,заштиту
на раду,противпожарну заштиту и развој'' д.о.о из Новог Сада, ул. Краљевића Марка
бр.11
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гласник Р.С. 11/2010 и 75/10)
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине ,носилац пројекта
'' ALMEX '' д.о.о. из Панчева, ул.Јабучки пут бб , дужан је да се у свему придржава
мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 9.и 186.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 61/2005,101/2005,5/2009, 54/2009 и 50/2011) у износу од 86.700,00 динара је
уплаћена и приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.
Општинска накнада за рад општинске управе и општинска администативна такса по
тарифном броју 2. и 8. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 5/2009) у износу од
8800,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року
од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-36/2011-I
Дана: 12.12.2011. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04 и 36/09) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа ''Термовент сц'' а.д.-ливница челика из Бачке Тополе,
ул.Индустријска бб од 16.05.2011. године и спроведеног поступка оцене Студије о
процени утицаја на животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја ливнице челика без индукционе
пећи са два лонца за топљење и кисеоничне станице са течним кисеоником на животну
средину у Бачкој Тополи,у улици Индустријска бр.бб на катастарској парцели број
3609/1 к.о. Бачка Топола.
1.Потврђује се да је Студија о процени утицаја ливнице челика без индукционе пећи
са два лонца за топљење и кисеоничне станице са течним кисеоником на животну
средину у Бачкој Тополи, на животну средину израђена у свему према утврђеним
нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину (''
Службени гласник РС '', бр. 135/04 и 36/09).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан изврши
анализу квалитета ваздуха у току рада ,у складу са Уредбом о изменама и допунама
Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гласник Р.С.
11/2010 и 75/10) и мерење нивоа буке у складу са Уредбом о индикаторима буке
,граничним вредностима,методама за оцењивање индикатора буке,узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Р.С. 75/2010),да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на
животну средину.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04 и 36/09) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја ливнице
челика без индукционе пећи са два лонца за топљење и кисеоничне станице са
течним кисеоником на животну средину у Бачкој Тополи, те је донесено решење као
и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена Студија о процени утицаја ливнице челика без индукционе
пећи са два лонца за топљење и кисеоничне станице са течним кисеоником на
животну средину у Бачкој Тополи, израђена од стране предузећа '' Институт за
безбедност и превентивни инжењеринг '' д.о.о из Новог Сада, ул. Темеринска бр.119
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гласник Р.С. 11/2010 и 75/10)
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине ,носилац пројекта
предузеће ''Термовент сц'' а.д.-ливница челика из Бачке Тополе, ул.Индустријска бб ,
дужан је да се у свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 9.и 186.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 61/2005,101/2005,5/2009, 54/2009 и 50/2011) у износу од 86.700,00 динара је
уплаћена и приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.
Општинска накнада за рад општинске управе и општинска администативна такса по
тарифном броју 2. и 8. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 5/2009) у износу од
8800,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року
од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-61/2011-I
Дана: 01.02.2012. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04 и 36/09) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа ''УСЛУГА'' а.д. из Бачке Тополе, ул.Едварда Кардеља бр. 12 од
08.09.2011. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на
животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања производних
објеката на животну средину у Бачкој Тополи,у улици Едварда Кардеља бр.12 на
катастарској парцели број 3600 к.о. Бачка Топола.
1.Потврђује се да је Студија о процени утицаја затеченог стања производних
објеката на животну средину у Бачкој Тополи , израђена у свему према утврђеним
нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину (''
Службени гласник РС '', бр. 135/04 и 36/09).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан изврши
анализу квалитета ваздуха у току рада ,у складу са Уредбом о изменама и допунама
Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гласник Р.С.
11/2010 и 75/10) и мерење нивоа буке у складу са Уредбом о индикаторима буке
,граничним вредностима,методама за оцењивање индикатора буке,узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Р.С. 75/2010),да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 6. Студије о процени утицаја на
животну средину.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04 и 36/09) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја
затеченог стања производних објеката на животну средину у Бачкој Тополи , те је
донесено решење као и у диспозитиву.
Уз захтев је приложена Студија о процени утицаја затеченог стања производних
објеката на животну средину у Бачкој Тополи, израђена од стране предузећа ''
Институт за превентиву заштиту на раду,противпожарну заштиту и развој д.о.о из
Новог Сада, ул. Краљевића Марка бр.11
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да комунални отпад скупља у затворене контејнере које ће преузимати
надлежно ЈКП, као и садржај водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гласник Р.С. 11/2010 и 75/10)
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине ,носилац пројекта
предузеће ''УСЛУГА'' а.д. из Бачке Тополе, ул.Едварда Кардеља бр. 12 , дужно је да
се у свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 9.и 186.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 61/2005,101/2005,5/2009, 54/2009 и 50/2011) у износу од 75.180,00 динара је
уплаћена и приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.
Општинска накнада за рад општинске управе и општинска администативна такса по
тарифном броју 2. и 8. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 5/2009) у износу од
7800,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року
од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501- 32/11-I
Дана: 27.03.2011. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, 36/09 ) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа '' VIP MOBILE''д.о.о. из Новог Београда ,ул.Омладинска бр.21.
од 09.05.2011. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на
животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја Радио базне станице мобилне
телефоније '' NS2315-01 SU Novo Orahovo'' компаније ''VIP MOBILE''д.о.о на животну
средину,Новом Орахову , ул Торњошки пут бр.36.
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја Радио базне станице мобилне
телефоније '' NS2315-01 SU Novo Orahovo'' компаније ''VIP MOBILE''д.о.о на
животну средину,Новом Орахову , ул Торњошки пут бр.36. израђена у свему према
утврђеним нормативима који су прописани Законом о
процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04,36/09 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на
животну средину,као и да прибави услове издате од других надлежних органа и
институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04,36/09 ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја Радио
базне станице мобилне телефоније '' NS2315-01 SU Novo Orahovo'' компаније ''VIP
MOBILE''д.о.о на животну средину, на животну средину , те је донесено решење као и
у диспозитиву.
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће '' VIP MOBILE''д.о.о. из Новог Београда ,ул.Омладинска бр.21 дужно је да се
у свему придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 9.и 186.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 61/2005,101/2005 и 5/2009) у износу од 28.520,00 динара је уплаћена и
приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.
Општинска накнада за рад општинске управе и општинска администативна такса по
тарифном броју 2. и 8. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 5/2009) у износу од
3300,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року
од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501- 40/11-I
Дана: 27.03.2011. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, 36/09 ) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа '' Telekom Srbija''а.д. Из Београда ,ул.Таковска бр.2. од
08.06.2011. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на
животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја Радио базне станице мобилне
телефоније '' SUU43-PAČIR'' компаније ''Telekom Srbija'' a.d. на животну средину,у
Пачиру, на катастарској парцели бр.303 к.о.Пачир.
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја Радио базне станице мобилне
телефоније '' SUU43-PAČIR'' компаније ''Telekom Srbija'' a.d. на животну средину,у
Пачиру, на катастарској парцели бр.303 к.о.Пачир. израђена у свему према утврђеним
нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину
('' Службени гласник РС '', бр. 135/04,36/09 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 11. Студије о процени утицаја на
животну средину,као и да прибави услове издате од других надлежних органа и
институција.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04,36/09 ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја Радио
базне станице мобилне телефоније '' SUU43-PAČIR'' компаније ''Telekom Srbija'' a.d. на
животну средину, те је донесено решење као и у диспозитиву.
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће '' Telekom Srbija''а.д. из Београда ,ул.Таковска бр.2. дужно је да се у свему
придржава мера заштите 3. овог решења.
Републичка административна такса за ово решење по тарифном броју 9.и 186.
Закона о републичким административним таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03,
51/03 и 61/2005,101/2005 и 5/2009) у износу од 28.520,00 динара је уплаћена и
приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-742221843-57.
Општинска накнада за рад општинске управе и општинска администативна такса по
тарифном броју 2. и 8. ( ''Сл. лист општине Бачка Топола'' бр. 5/2009) у износу од
3300,00 динара уплаћена је на рачун 840 -742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року
од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-32 /13-I
Дана: 25.07.2013. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, 36/09 ) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа '' Перутнина Птуј-Топико''а.д. из Бачке Тополе ул.Петефи
Бригаде бр.2 од 17.04.2013. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени
утицаја на животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања за пројекат фарма
за одгој родитељског јата „ Репро -центар“ на животну средину. Комплекс живинарске
фарме обухвата више
катастарских парцела ( и то следеће парцеле:
4155,4156,4151,4152,4148/1,4149,4146,4147,4137,4138/1 к.о. Бачка Топола,општина
Бачка Топола) на потезу „Дожа Ђерђ“,а земљиште на овој локацији има карактер
грађевинског.
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја затеченог стања за пројекат фарма за
одгој родитељског јата „ Репро -центар“ на животну средину, израђена у свему
према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04,36/09 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 9. Студије о процени
утицаја на животну средини и да испоштује услове дефинисане у Закључку
Извештаја о оцени Студије о процени утицаја затеченог стања фарме за одгој
родитељског јата „ Репро -центар“ на животну средину
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, 36/09 ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја затеченог
стања за пројекат фарма за одгој родитељског јата „ Репро -центар“ на животну средину
, те је донето решење као у диспозитиву.
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да прилагоди пословање у складу са Правилником о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и
методама за њихово испитивање ('' Службени гласник РС '', бр. 23/94, ) ,начину и
минималном броју испитавања квалитета отпадних вода , да чврсти отпад скупља у
затворене контејнере које ће преузимати надлежно ЈКП, као и садржај
водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће '' Перутнина Птуј-Топико''а.д. из Бачке Тополе ул.Петефи Бригаде
бр.2, дужно је да се у свему придржава мера заштите из тачке 3. овог решења.
Републичке административне таксе за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицајаи за захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја по тарифном броју 9.и 186. Закона о републичким административним
таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03, 51/03 испр. 61/05,101/2005-др.закон
5/09,54/09,50/2011,70/2011,55/2012,93/2012 и 47/2013) у износу од 105.630,00 динара
је уплаћена и приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-74222184357.Општинска административна такса по тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине
Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од 8000,00 динара уплаћена је на рачун 840 742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-12 /13-I
Дана: 25.07.2013. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, 36/09 ) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа '' Перутнина Птуј-Топико''а.д. из Бачке Тополе ул.Петефи
Бригаде бр.2 од 13.02.2013. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени
утицаја на животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања за пројекат фарма
за експлоатацију родитељског јата „ Мићуново“ на животну средину.Предмет пројекта
обухвата затечено стање на фарми за експлоатацију родитељског јата „ Мићуново“ на
катастарским парцелама бр. 816,817/1 и 817/2 к.о. Бачка Топола,Препис листа
непокретности број: 1622 к.о. Бачка Топола
1. Потврђује се да је Студија о процени утицаја затеченог стања за пројекат фарма за
за експлоатацију родитељског јата „ Мићуново“ на животну средину, израђена у
свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени
утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04,36/09 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 9. Студије о процени
утицаја на животну средини и да испоштује услове дефинисане у Закључку
Извештаја о оцени Студије о процени утицаја затеченог стања фарме за
експлоатацију родитељског јата „ Мићуново“на животну средину
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, 36/09 ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја затеченог
стања за пројекат фарма за за експлоатацију родитељског јата „ Мићуново“ на животну
средину , те је донето решење као у диспозитиву.
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да прилагоди пословање у складу са Правилником о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и
методама за њихово испитивање ('' Службени гласник РС '', бр. 23/94, ) ,начину и
минималном броју испитавања квалитета отпадних вода , да чврсти отпад скупља у
затворене контејнере које ће преузимати надлежно ЈКП, као и садржај
водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће '' Перутнина Птуј-Топико''а.д. из Бачке Тополе ул.Петефи Бригаде
бр.2, дужно је да се у свему придржава мера заштите из тачке 3. овог решења.
Републичке административне таксе за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицајаи за захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја по тарифном броју 9.и 186. Закона о републичким административним
таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03, 51/03 испр. 61/05,101/2005-др.закон
5/09,54/09,50/2011,70/2011,55/2012,93/2012 и 47/2013) у износу од 105.630,00 динара
је уплаћена и приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-74222184357.Општинска административна такса по тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине
Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од 8000,00 динара уплаћена је на рачун 840 742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-44 /13-I
Дана: 05.08.2013. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ('' Службени
гласник РС '', бр. 135/04, 36/09 ) , члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ '' , бр. 33/97 и 33/01 ) и члана 13. Одлуке о општинској управи
(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 5/2001) поступајући по захтеву носиоца
пројекта предузећа ПИК'' Моравица''д.о.о. из Старе Моравице ул.Сомборски пут
бр.б.б. од 27.06.2013. године и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја
на животну средину, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Даје се сагласност на Студију о процени утицаја за пројекат „Доградња Фарме
товних јунади у Старој Моравици “ на животну средину. Комплекс фарме за товну
јунад ће се градити на катастарској парцели број: 7555/1 к.о.Стара Моравица
1. Потврђује се да је Студија о о процени утицаја за пројекат „Доградња Фарме
товних јунади у Старој Моравици “ на животну средину, израђена у свему према
утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на
животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04,36/09 ).
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да планирани пројекат не
угрожава чиниоце животне средине и да се планираним пројектом на предметној
локацији сагласно условима и мерама које су овим решењем утврђени не
угрожава животна средина .
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан ,да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 9. Студије о процени
утицаја на животну средину.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове
сагласности прибави одобрење за градњу, односно да отпочне са извођењем
пројекта , у супротном Студија о процени утицаја се мора ажурирати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска управа Бачка Топола - Оделење за грађевинарство, стамбено
комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, на основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину
утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '',
бр. 135/04, 36/09 ) сагласно је са предложеном Студијом о процени утицаја за пројекат
„Доградња Фарме товних јунади у Старој Моравици “ на животну средину, те је
донето решење као у диспозитиву.
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења , Носилац пројекта се
обавезује да прилагоди пословање у складу са Правилником о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и
методама за њихово испитивање ('' Службени гласник РС '', бр. 23/94, ) ,начину и
минималном броју испитавања квалитета отпадних вода , да чврсти отпад скупља у
затворене контејнере које ће преузимати надлежно ЈКП, као и садржај
водонепропусне септичке јаме.
У циљу заштите ваздуха Носилац пројекта је дужан да угради опрему која поседује
неопходне атесте и цертификате и чијим радом емисија штетних материја у ваздуху
неће прелазити нивое прописане Правилником о граничним вредностима емисије
,начину и роковима мерења и евидентирања података ('' Сл гласник РС'', број
30/97,35/97).
Носилац пројекта је дужан да након изградње објекта изврши озелењавање и
хортикултурно уређење локације .
Сагласно утврђеним условима заштите животне средине , носилац пројекта
предузеће ПИК'' Моравица''д.о.о. из Старе Моравице ул.Сомборски пут бр.б.б. ,
дужно је да се у свему придржава мера заштите из тачке 3. овог решења.
Републичке административне таксе за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја и за захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја по тарифном броју 9.и 186. Закона о републичким административним
таксама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 43/03, 51/03 испр. 61/05,101/2005-др.закон
5/09,54/09,50/2011,70/2011,55/2012,93/2012) у износу од 92.651,00 динара је уплаћена
и приложен је доказ о томе ., а уплаћује се на рачун број 840-74222184357.Општинска административна такса по тарифном броју 1.и 2. ( ''Сл. лист општине
Бачка Топола'' бр. 12/2003) у износу од 8300,00 динара уплаћена је на рачун 840 742251843-73 и приложен је доказ о томе.
Поука о правно леку : Ово решење је коначно у управном поступку . Против овог
решења може се покренути управни спор пред Општинким судом у Бачкој Тополи у
року од 30 дана од дана његовог уручења .
Решење доставити :
1.Носиоцу пројекта
2.Одељењу
3.Архиви

Обрађивач
Вучковић Слободан

Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

