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Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Град Суботица 
Градска управа 
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине 
Служба за заштиту животне средине и одрживи развој 
Број: IV-08/I-501-22/2023 
Датум: 21.02.2023. 
24000 Суботица 
Трг слободе 1 
Тел: 024/626-789 
ПА 
 

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и 

одрживи развој, на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), члана 48. Одлуке о градској 

управи Града Суботице („Сл. лист града Суботице“, бр. 18/17 – пречишћен текст, 30/17 и 5/20), 

поступајући по захтеву носиоца пројекта „ВИСИНСКИ РАДНИЦИ“ ДОО, 51. Дивизије 91, Суботица, 

по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Станица за снабдевање горивом моторних возила и 

самоуслужна аутоперионица у улици 51. Дивизије“, заведен под бројем IV-08/I-501-22/2023, а који се 

планира на катастарскoj парцели 18970/7 КО Нови град, Суботица, није потребна израда студије о 

процени утицаја на животну средину. 

 

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура следеће:  

 

• планира и изведе пројекат у складу са пројектно-техничком документацијом и стандардима за 

изградњу објеката;  

• примени одговарајућа планска и техничка решења којима се спречава загађење подземних 

вода и земљишта; 

• управља запаљивим материјама врши сагласно одредбама Закона о заштити од пожара (“Сл. 

гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони); 

• обезбеди управљање отпадом који настаје током градње, током рада и експлоатације на начин 

прописан Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - 

др. закон) и припадајућим прописима;  

• обезбеди да се зауљене отпадне воде прикупе системом непропусних дренажних цеви и 

пречисте на сепаратору уља и масти, како не би дошло до недозвољеног упуштања 

непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у водопријемник; 

• обезбеди да бука која се емитује радом транспортних средстава и радом машинске опреме за 

бушење током изградње и коришћења не прекорачује прописане вредности нивоа буке за 

предметни простор, утврђен Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. 

лист града Суботица“, бр. 48/20).  

 

III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе 

и сагласности предвиђене позитивним прописима.                                       
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Образложење 

 

Носилац пројекта „ВИСИНСКИ РАДНИЦИ“ ДОО, 51. Дивизије 91, Суботица, обратио се овом 

секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: 

„Станица за снабдевање горивом моторних возила и самоуслужна аутоперионица у улици 51. 

Дивизије“, на к.п. 18970/7 КО Нови град у Суботици (46.11861°, 19.68140°).  Захтев је евидентиран у 

писарници Градске управе Суботице дана 23.01.2023. године. 

Уз захтев достављена је следећа документација: 

• Опис пројекта који садржи:  

o податке о носиоцу пројекта; 

o карактеристике пројекта; 

o опис локације пројекта; 

o карактеристике могућег утицаја; 

o кратак опис пројекта; 

o могући утицај пројекта на животну средину, опис мера предвиђених у циљу 

спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја 

• Скицаца омеђивања и распоред објеката на катастарској парцели; 

• Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2160,00 динара. 

 

Увидом у поднету документацију, орган је констатовао да је материјал непотпун, те како би орган 

могао да настави са решавањем предметног захтева, дописом од 26.01.2023. године, подносиоцу 

упутио захтев за допуну предмета, у коме му налаже да у року од 30 дана од дана пријема уреди 

захтев, што је подносилац испоштовао и електронским путем доставио тражене документе дана 

01.02.2023. године. У допуни је достављено следеће: 
• Идејно решење израђено од стране „GMV’’ доо Нови Сад, Максима Горког 18, број дела 

пројекта: TD-05/22, место и датум: Нови Сад, 10.2022.; 

• Информација о локацији, о могућности изградње бензинске станице и аутопраонице на к.п. 

број 18970/7 КО Нови град, издат од стране Секретаријата за грађевинарство, Градске Управе 

Суботица, број ROP-SUB-33206-LOC-1/2022, интерни број: IV-05-353-397/2022, од дана: 

31.10.2022. године; 

• Локацијски услови за изградњу станице за снабдевање горивом и самоуслужне аутопраонице у 

Суботици, издат од стране Секретаријата за грађевинарство, Градске Управе Суботица, број 

ROP-SUB-33206-LOC-2/2022, интерни број: IV-05-353-3-397/2022, од дана: 28.11.2022. године; 

• Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, издат 

од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд,  дана 14.11.2022. године под бројем 

2460800-D.07.09.-474048-22-UGP; 

• Услови за пројектовање и прикључење, издат од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. 

Београд,  дана 14.11.2022. године под бројем 2460800-D.07.09.-474048-22; 

• Сагласност за прикључење на дистрибутивни систем за природни гас издат од стране ЈКП 

„Суботицагас“ Суботица, од дана 08.11.2022. године, број 5-135-2/22; 

• Решење о одобрењу за прикључење, издат од стране ЈКП „Суботицагас“ Суботица, од дана 

08.11.2022. године, број 5-135-3/22; 

• Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије издати од МУП-а – Одсек за 

превентивну заштиту Суботица, бр. 217-18124/22-2 од дана 09.11.2022. године;  

• Услови за безбедно постављање, у погледу мера заштите од пожара и експлозија, са овереним 

ситуационим планом издати од стране МУП-а – Одсек за превентивну заштиту Суботица број 

217-18123/22-3 од дана 09.11.2022. године; 

• Водни услови издати од стране Јавног Водопривредног Предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад 

број II-1173/5-22 дана 04.11.2022. године. 

 

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр., 

135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног 

информисања која излазе на четири језика која су у службеној употреби на територији Града 

Суботица (на сајту Града Суботице 03.02.2023. године и у штампаним гласилима Суботичке новине 

03.02.2023. - на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ 10.02.2023. - на хрватском језику и Magyar 

Szó 05.02.2023. године – на мађарском језику), као и заинтересовани органи и организације путем 
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електронске поште (Регионални Архус центар Суботица и Месна заједница „Железничко насеље“ – 

03.02.2023.).  

У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, 

заинтересованих органа и организација.  

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене 

утицаја на животну средину и сву пратећу документацију. 

Увидом у захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину орган је 

констатовао да је исти поднео носилац пројекта „ВИСИНСКИ РАДНИЦИ“ ДОО, 51. Дивизије 91, 

Суботица, за пројекат: „Станица за снабдевање горивом моторних возила и самоуслужна 

аутоперионица у улици 51. Дивизије“, заведен под бројем IV-08/I-501-22/2023, а који се планира на 

катастарскoj парцели 18970/7 КО Нови град, Суботица. 

Увидом у Информацију издату од стране Секретаријата за грађевинарство од дана 31.10.2022. 

године, је инвеститор обавештен да је на основу планске документације – План генералне регулације 

VIII за зоне „Жељезничко насеље“ и „Макова Седмица“ и део зоне „Мали Радановац“ („Сл. лист 

Града Суботице”, број 52/12) утврђено је да се предметна парцела налази у блоку 18 који је намењен 

за породично становање средњих густина.  

У зонама породичног становања средњих густина дозвољена је изградња следећих објеката: 

- ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ- Садржи по правилу једну стамбени јединицу, а највише 3 

стамбене јединице.  

- ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ- Стамбени део објекта садржи максимално 2 

стамбене јединице. Пословни део објекта треба да је функционално одељен од стамбеног дела 

објекта. Максимална површине је 50% бруто површине објекта.  

- ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ- Дозвољени су садржаји из области терцијарних делатности (трговина, 

услуге, администрација, угоститељество, забава); здравства (апотека, опште и специјалистичке 

ординације); социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, играонице за децу, смештај и нега 

старих и изнемоглих лица);пољопривреде (пољопривредна апотека, ветеринарска станица); услужни 

сервиси (бензинске и гасне станице, праонице возила, аутомеханичарске радионице); пословно-

складишне и остале делатности. Пословни, односно стамбено-пословни објекат, може се градити уз 

поштовање прописаних урбанистичких правила за зону, а чија намена неће имати штетних утицаја на 

околину и услове живљења у непосредном окружењу буком, гасовима, отпаднима материјама или 

другим штетним дејствима, и за које је Проценом утицаја на животну средину потврђено да се уз 

предузете мере заштите објекат одређене пословне намене може градити у зони породичног 

становања.  

- ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ  

- ДРУГИ ОБЈЕКТИ (објекти који су изграђени на истој парцели са породичним стамбеним, 

стамбено-пословним или пословним објектом). 

На основу документа Локацијски услови за изградњу станице за снабдевање горивом и 

самоуслужне аутопраонице у Суботици, издат од стране Секретаријата за грађевинарство, Градске 

Управе Суботица, дана 28.11.2022. године, орган је констатовао да је плански документ на основу 

којег се издају ови локацијски услови: План генералне регулације за зоне „Железничко насеље“ и 

„Макова седмица“ и део зоне „Мали Радановац“ у Суботици („Сл. лист града Суботице“, бр. 52/12) и 

Урбанистички пројекат урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу станице за 

снабдевање горивом и самоуслужне аутопраонице на к.п. бр. 18970/1 К.О. Нови град, Суботица.  

Овај документ прописује да су у зонама породичног становања средњих густина следеће врсте 

делатности дозвољене искључиво на парцелама које имају директан приступ саобраћајницама I, II 

или III реда:  

- бензинске и гасне станице  

- робно-транспортне услуге  

- стоваришта грађевинског материјала и дрваре  

- све остале делатности које подразумевају коришћење теретних возила 

 

Увидом у водне услове издате дана дана 04.11.2022. године, орган је констатовао да се водни 

услови издају у поступку припреме техничке документације за изградњу станице за снабдевање 

горивом на к.п. 18970/7 КО Нови град, и да се водним условима одређују технички и други захтеви 

који морају да се испуне при изградњи, доградњи и реконструкцији објеката и извођењу других 

радова који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно 

угрозити циљеве животне средине, ради усклађивања са одредбама Закона о водама и прописима 

донетим на основу њега. 
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Увидом у услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије од дана 09.11.2022. године орган 

је утврдио да су инвеститору прописане мере заштите од пожара и експлозије, у фази пројектовања и 

изградње предметног објекта са свим пратећим инсталацијама опремом и уређајима, опремом и 

уређајима са посебно наглашеним условима заштите од пожара. 

Увидом у услове за безбедно постављање, у погледу мера заштите од пожара и експлозија, са 

овереним ситуационим планом од дана 09.11.2022. године је констатовано да је одобрено безбедно 

постављање два подземна двокоморна резервоара за течна горива капацитета од по 50 m3, укупног 

капацитета 100 m3, за потребе станице за снабдевање горивом моторних возила и самоуслужне 

аутоперионице у Суботици, улица Партизанских база на к.п. 14970/7 КО Нови град. 

На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 114/08), констатовано је да 

се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 14. – Остали пројекти, подтачка 13. – Објекти за 

снабдевање моторних возила горицом (бензинске пумпе)), чиме се предметни не сврстава у пројекте 

за које се сходно критетијумима (преко 100 m3) може захтевати израда студије процене утицаја на 

животну средину. 

 Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео 

критеријуме прописане поменутом Уредбом, као и чињеницу да у законом прописаном року није било 

достављених примедби од стране јавности, заинтересованих органа и организација. 

На основу наведеног, орган је оценио да ублажавање негативних утицаја на животну средину 

може осигурати кроз придржавање важећих прописа и мера предвиђених пројектно-техничком 

документацијом као и реализацијом мера из тачке II овог решења, те да за осигуравање неопходних 

мера није потребна израда студије. 

 

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на 

животну средину, надлежни орган може утврдити минималне услове животне средине у складу са 

посебним прописима, што је у овом случају и учињено.  

 

Узимајући у обзир наведено, донето је решење као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења носилац пројекта и 

заинтересована јавност могу изјавити жалбу у року од 15 дана од дана његовог 

достављања, односно објављивања у средствима јавног информисања. Жалба се 

предаје путем овог секретаријата, Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине, уз доказ о уплаћеној републичкој административној 

такси у износу од 490,00 динара у корист рачуна број 840-742221843–57 позив 

на број 97 69236 по тарифном броју 6. Закона о републичким 

административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 

101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - 

усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - 

усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - 

усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - 

усклађени дин. изн, 95/18, 38/19 – усклађени дин. изн., 86/19, 90/19 – испр., 

98/20 - усклађени дин. изн., 144/20 и 62/21- усклађени дин. изн. и 138/22). 

 

Обрађивач: 

Андреа Пектер, дипл.инж.технологије 

 

 

  Секретар Секретаријата 

        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде 

 

 
Доставити: 

1. Носиоцу пројекта 

2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове 

3. Архиви 

 


