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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 . 

1. 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.  

2. 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                                                                   Начелник 

Одељења  

                           Вучковић Слободан                                                     Золтан 

Кишкарољ                    
 

 


