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С у б о т и ц а
Трг слободе бр.1
ГГ

Град Суботица – Градска управа, Секретаријат за локални економски развој, привреду,
пољопривреду, комуналне послове и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне
средине и  одрживи развој,  на  основу члана 10. став 4 и  6. Закона о  процени утицаја  на
животну средину («Сл.гласник РС» бр.135/04 и 36/09),  члана 192. став 1. Закона о општем
управном поступку («Службени лист СРЈ» бр.33/97,  31/01 и  «Службени гласник РС» бр.
30/10),  члана  44.  Одлуке  о  градској  управи  Града  Суботица  («Службени  лист  Града
Суботица»  бр.  6/10,  8/13,  24/14),  по  овлашћењу које  је  издала  Начелница градске  управе
Суботица,  број  IV-02-031-572/2012 oд 06.12.2013.  године,  поступајући по захтеву носиоца
пројекта «NORTH Engineering», д.о.о. Суботица, Парк Рајхл Ференца бр. 7. за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Изградња и постављање надземних
резервоара и инсталација течног–нафтног-гаса (ТНГ) за објекте на локацији индустријске
зоне  Мали  Бајмок,  Батинска  бр.94.  катастарске  парцеле  33964/1,33964/11  и  33964/13  КО
Доњи град, Града Суботица, доноси:

                                                                РЕШЕЊЕ

I -   УТВРЂУЈЕ СЕ да за  пројекат «Изградња  и постављање надземних резервоара и
инсталација ТНГ за објекте хала 1, хала 2, хала 3, хала 4.1 на катастарским парцелама
33964/1 33964/11 и 33964/13 КО Доњи град , инвеститора „BАМА“ DOO, и „PHIWA“ DOO,
Суботица,  Матије Корвина бр.17. за  потребе „SIMENS“ ДОО Београд и „LES“ Суботица,
није потребна процена утицаја на животну средину.

II - ОБАВЕЗУЈУ  СЕ  инвеститори  да сходно одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на
животну средину («Сл гласник РС» бр.135/04, 36/09) спроведу мере заштите животне средине
и здравља људи, а нарочито да се:

1. Израдом техничке документације осигура применa стандарда и норматива за структуру
објекта,  квалитет  и  функционалност,  као  следив  процес  којим  се  осигурава  смештај  и
коришћење ТНГ -а. у складу са  важећом регулативом;

2.  Током  извођења  радова  материјал  од  ископа  земљишта  одвезе  на одлагалиште које је
одређено Одлуком  о  одређивању локације  за  одлагање  инертног  отпада  („Сл  лист  Града
Суботица“ бр 31/10); а отпад настао при изградњи и постављању опреме   сакупи и одложи
до предаје оператеру сходно одредбама  Закона  о управљању отпадом ( „Службени гласник
РС“ бр.36/09, 88/10).

   
3. Поштују одредбе  Закона о заштити ваздуха   («Сл Гласник РС» бр. 30/10 ) и подзаконска
акта донета на осносву овог закона и да током коришћења  система ТНГ-а у производно-
технолошке сврхе , обезбеди контролу квалитета изланог ваздуха пре упуштања у атмосферу



4. Обезбеди да  поступање са отпадним водама и квалитет отпадних вода буде у складу са
одредбама  Закона о водама („Сл гласник РС“ бр.30/10 и 93/12 ) и другим важећим прописима
који уређују ову област.

5.  Изради  упутства  о  обавезама,  начину  поступања  и  спровођења  мера  заштите  у  току
коришћења, одржавања и рада  са системом  ТНГ.

Образложење
                                                                    
Предузеће «NORTH Engineering» д.о.о. из Суботице, Парк Рајхл Ференца бр. 7. поднео

је  Захтев овој  Служби,  као  надлежном  органу  дана  16.09.2014.  под  бројем  IV-05-I-501-
384/2014 за  одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  пројекта «Изградња
надземних резрвоара и инсталација ТНГ за објекте хала1, хала 2, хала 3, хала 4.1 на локацији
индустријске зоне „Мали Бајмок“ , катастрским парцелама 33964/1 33964/11 и 33964/13 КО
Дољи град, Града Суботица.  

Инвеститори  „BАМА“ DOO, и „PHIWA“ DOO, Суботица, Матије Корвина бр.17.овим
пројектом обезебеђују гориво ТНГ за  потребе грејања погона закупца „SIMENS“  DOO и
„LES“  као и за технолошке потребе .

Носилац пројекта је уз обаразац захтева приложио 

- Локацијску дозволу број: IV-04/I-353-277/2014 од дана 10.9.2014. 
- Извод из  главног пројекта  Надземни резервоари и инсталација ТНГ за објекте

хала1, хала2,  хала3, и хала 4.  на локацији Суботица,  Батинска 94, израђеног од
стране НОРТХ Енгинееринг д.о.о.  број ЕН-1251  –  септембар 2014.4. 

- Мишљење бр 1-1005/2-14 од 26.08.2014.године издато од ЈВП“Воде Војводине“
којимје наведено да инвеститор није у обавези да за планиране радове исходује
водни акт. У

- Решење 07/32 број 217-6881/14-1 од 11.08.2014.године Министарства унутрашљих
послова Републике Србије,  Сектор за ванредне ситуације Одељење за  ванредне
ситуације у Суботици, којим је одобрена локација за смештај резервоара за ТНГ.

- Решење  07/32  број  217-10227/14-1  од  22.09.2014.године  Министарства
унутрашљих послова Републике Србије,  Сектор за ванредне ситуације Одељење за
ванредне ситуације у Суботици, којим је дата сагласност на техничку документацију
за изградњу  надземних резервоара, испаривачке станице и трасе гасовода за ТНГ.
-
Поступајући по одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник

РС“ бр.135/04 и  36/09),  Служба за  заштиту животне средине  и  одрживи развој,  сагласно
члану 10. и члану 29. истог Закона, обавестила је заинтересоване органе и организације и
јавност  ради  добијања  мишљења  на  поднети  захтев,  оглашавањем  у  средствима
информисања   У  законом  прописаном  року  до  29.09.2014. године  није  било  писмених
примедби достављених Служби.

Након разматрања поднетог захтева Служба је констатовала да  је предметни објекат
обухваћен Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката  за  који  се  може захтевати  процена  утицаја  на  животну средину и то  тачка  5  -
Складиштење запаљивих течности и гасова,земног гаса,фосилних горива,нафте и нафтиних
деривата  и  хемикалија  -укупног  капацитетеа  преко  500  м³ («Сл. гласник»  РС бр.114/08).
Предметни пројекат  има смештајни капацитет до 20 м³ ТНГ  и мањи је од вредности 500м3 -



за који се оцењује значајан  утицај на животну средину. 

Имајући  у  виду податке  из  приложене  документације,  утврђено  је  да  пројекат  не
представља значајног загађивача и да ће применом мера заштите из докуметације Захтева као
и применом мера прописаним тачком 2. овог решења бити обезбеђен и осигуран квалитет
животне средине у складу са важећим  прописима, те је одлучено да није потребна израда
Студије о процени утицаја на животну средину.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана
пријема истог, путем ове Службе, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине – Нови Сад, на коју се по тарифном броју 6. Закона о Републичким 
административним таксама («Службени гласник РС» бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/06, 61/05 
101/05, 42/06, 47/07,54/08, 5/09, 54/09, 35/10 50/11, 70/11, 55/12, 47/14) плаћа такса у износу од
420,00 дин. уплатом у корист рачуна број 840-74222  843-57  број модела 97 са позивом  на 
број  62 236.

Обрађивач:
Мр Гордана Гавриловић, дипл. инж. технол.
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