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На основу члана 2 и 10. Одлуке о организацији општинске управе у Чоки
(„Службени лист општине Чока, 16/2010 и 14/13 - измена ), члана 192. Закона о
општем управном поступку ( „Сл. лист СРЈ“ , број 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“,
број 30/10), члана 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, број 135/04, 36/09), Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину( "Сл.гласник РС" број 114/08) и на основу Захтева
носиоца пројекта Миковичи Доо“ из Чоке, улица Сенћанска бр. 29, о потреби
процене утицаја на животну средину
Пројекта "Сакупљање и привремено
складиштење неопасног металног отпада " у улици Маршала Тита бр 102 на
катастарској парцели 571,572 у ко Чока, надлежни орган за заштиту животне
средине при Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено
комуналне делатности , доноси:
РЕШЕЊЕ
За Пројекта "Сакупљање и привремено складиштење неопасног металног
отпада " у улици Маршала Тита број 102 у Чоки на катастарској парцели 571,572 у
ко Чока, није потребна Студија о процени утицаја на животну средину.
Обавезе носиоца пројекта су:
1. Да поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број: 36/09 и
88/2010), као и подзаконска акта донета на основу овог закона
2. Обезбеди простор и потребне услове за привремено складиштење неопасног
металног отпада
3. Спроводити мере заштите животне средине, које се односе на мере заштите
воде, ваздуха и управљање насталим отпадом
4. Спроводити неопходне мере заштите од могућег негативног утицаја буке (по
потреби извршити периодична мерења)
5. Спроводи неопходне мере заштите од могућих удеса као и мере за
отклањање последица у случају удесних ситуација ( средства за
противпожарну заштиту и др.)

Образложење
Носилац пројекта Миковичи Доо из Чоке поднео је захтев од 10.03.2014. год. овом
органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта
Сакупљање и привремено складиштење неопасног металног отпада .Привремено
складиштење металног отпада вршиће се на катастарским парцелама број: 571 и 572
к.о. Чока, општина Чока.
Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о
локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину при чему
су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број:
114/08)
Функционисањем пројекта уз примену важећих техничких норматива и стандарда
прописаних за ову врсту , његово одржавање, као и спровођењем одговарајућих мера
заштите које су наведене у решењу, не очекују се значајни негативни утицаји на чиниоце
животне средине.
Заинтересовани органи и организације и јавност су били обавештени, мишљења нису
достављена.
На основу свега горе наведеног решено је као у диспозитиву решења.
Поука о правном средству:
Против овог Решења носилац пројекта може изјавити жалбу Покрајинском
Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом
Саду у року од 15 дана од дана пријема овог решења.
Жалба се предаје путем овог органа лично или путем поште таксирана са
320,00 динара, сходно Закону о административним таксама ("Сл. Гласник РС", бр:
5/09, 35/2010,) на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 35-215 са
назнаком за Републичке административне таксе, прималац Покрајински
Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом
Саду.
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