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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 14. Закона о 

процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04, ) , и 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  А.Д.'' ТОПИКО '' из Бачке Тополе, ул, Петефи Бригаде бр.2 доноси   

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

          Обавезује се носилац пројекта  А.д. '' Топико  '' из  Бачке  Тополе, ул, Петефи Бригаде бр.2, 

да Студију о процени утицаја пројекта  изградње Тунела за замрзавање  пилећег меса, на  животну 

средину у Бачкој Тополи у ул М. Тита 1/а , са локацијом на катастарској парцели бр. 7283к.о. 

БачкаТопола-град , у погледу обима и садржаја , изради на начин регулисан чланом 17.Закона о 

процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/0/4), горе наведена Студија 
треба да садржи детаљан опис технолошког процеса рада. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

          Носилац  пројекта А.д  '' Топико  '' из  Бачке  Тополе, ул, Петефи Бригаде  бр.2,    поднео је 

захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја пројекта  изградње   Тунела за 

замрзавање  пилећег меса, на  животну средину у Бачкој Тополи у ул М. Тита 1/а , са локацијом на 

катастарској парцели бр. 7283к.о. БачкаТопола-град, 

    У току поступка одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја за наведени 

објекат ,обавештена је јавност путем  електронског медија Јавног иформативног предузећа '' 

Бачка Топола'' – Бачка Топола  на службеним језицима подручја које ће бити захваћено 

утицајем планираног објекта. 

    Обавештење о донетом решењу биће објављено на http://www.btopola.org.rs на службеним 

језицима  подручја које ће бити захваћено утицајем планираног објекта. 
  На основу напред наведеног , а на основу члана 14. став 3.  Закона о процени утицаја на 

животну средину ('' Службени гласник РС '', бр. 135/04 ), донета је одлука као у диспозитиву. 

    Поука о правном леку: Против овог Решења може се уложити жалба Министарству науке и 

заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења , путем овог органа . 

Таксу на жалбу треба уплатити на жиро рачун  840-742221843-57 у износу од 150 дин. 

 

 

Решење доставити: 

1.Инвеститору 

2. Архиви 
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