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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 („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), члана
48.  Одлуке  о  градској  управи  Града  Суботице  („Службени  лист  Града  Суботице“  бр.  18/17-
пречишћен текст и 30/17),  поступајући  по захтеву носиоца пројекта  “Patent  co“  ДОО Мишићево,
Владе Ћетковића 1а, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат:  „Изградња  складишта  ТНГ  са  пратећом  опремом  и
испаривачко-редукционом станицом“, на катастарској парцели 13868 КО Бајмок, Суботица, у улици
Владе Ћетковића 1а,  Мишићево, није потребна израда студије о процени утицаја на животну
средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
 Планира  резервоаре  за  складиштење  и  припадајућу  мернорегулациону,  сигурносну  и

другу  опрему,  у  складу са  важећим техничким нормативима  и  стандардима,  односно  прописима
којима се уређује изградња и коришћење ове врсте објеката у складу са прописима МУП-а од којих се
прибавља сагласност;

 Отпадни материјал  који  настане  у  процесу изградње прописно сакупити,  разврстати и
одложити на за то предвиђену и одобрену локацију у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.
гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон);

 Обезбеди да приликом реализације пројекта, ниво буке не прекорачује граничне вредности
у складу са Одлуком о мерама за заштиту од буке („Сл. лист општине Суботица“, бр. 33/11);

III – Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитвним прописима.

Образложење
Носилац  пројекта  “Patent  co“  ДОО Мишићево, Владе  Ћетковића  1а, обратио  се  овом

секретаријату  дана  7.10.2019. године  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на
животну  средину  пројекта:  „Изградња  складишта  ТНГ  са  пратећом  опремом  и  испаривачко-
редукционом станицом“, на катастарској парцели 13868 КО Бајмок (45.993723 ⁰, 19.484883⁰).

Уз уредно попуњен образац захтева достављена је следећа документација: Доказ о уплати РАТ у
износу од 2090,00 дин. од 4.10.2019. године, овлашћење од 11.7.20119. године, Локацијски услови бр.
IV-05-353-3-288/2019 од дана 9.9.2019. године; копија катастарског плана водова бр.  953-3/2018-163
од 7.11.2018.  године;  копија катастарског плана  бр.  953-2/2018-168 од 7.11.2018.  године;  Правила
грађења и други услови за изградњу тнг станице и гасне инсталације комплекса на кп 13868 ко Бајмок



бр.  307-137/19 од  августа  2019.  године;  Препис  из  листа  непокретности  бр.  6225  КО  Бајмок  од
21.5.2018. године; Услови у погледу заштите од пожара и експлозије бр. 09.30.1 број 217-11968/19-2
од 9.8.2019. године; Услови за безбедно постављање, у погледу мера заштите од пожара и експлозија,
са  овереним  ситуационим  планом  бр.  09.30.1.  број  217-11951/19-2 од  дана  9.8.2019.  године  и
Технички опис.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр., 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног
информисања (на  сајту Града  Суботице 11.10.2019.  године  и  у  штампаним гласилима Суботичке
новине 18.10.2019.  године,   Војвођанска  сваштара  21.10.2019.  године,  Hrvatska  riječ  18.10..2019.
године  и  Magyar  Szó  18.10.2019.  године),  као  и  заинтересовани  органи  и  организације  путем
електронске поште (Месна заједница „Мишићево“ и Регионални Архус центар Суботица). У законом
предвиђеном року није  било достављених мишљења од стране заинтересоване јавности,  органа и
организација.  

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања увидом у захтев странке, препис из
листа непокретности, локацијске услове и технички опис пројекта.

Увидом у захтев странке орган је  констатовао да је  захтев за  одлучивање о потреби процене
утицаја  на  животну  средину,  поднет  од  стране  инвеститора  “Patent  co“  ДОО  Мишићево,  Владе
Ћетковића  1а,  за  пројекат  „Изградња  складишта  ТНГ  са  пратећом  опремом  и  испаривачко-
редукционом станицом“ који се реализује на катастарској парцели број 13868 КО Бајмок, Суботица.

Из  преписа из  листа  непокретности утврђено  је  да парцела  број  13868 КО Бајмок,  површине
51498 m2, врста земљишта грађевинско земљиште, уписан у лист непокретности број 6225 КО Бајмок,
носилац права на земљишту је “Patent co“ ДОО Мишићево, Владе Ћетковића 1а. 

Увидом у локацијске услове орган је утврдио да су исти издати за изградњу складишта ТНГ са
пратећом опремом и испаривачко – редукционом станицом на катастарској парцели 13868 КО Бајмок,
у  складу  са  планом  детаљне  регулације  за  радну  зону  у  насељу  Мишићево  („Сл.  лист  града
Суботице“, бр. 30/17).

Из техничког описа пројекта орган је утврдио да ће се на предметној парцели инсталирати осам
резевоара за течни нафтни гас за потребе технолошких процеса у оквиру локације носиоца пројекта
„Patent co“ д.о.о.. Плато на коме ће бити постављени резервоари ће бити ограђен мателном оградом и
заштитним зидовима.  Предвиђено је  да  се  инсталирају четири стара  резервоара  из  већ  постојеће
станице и да се додају још четири нова, те да је укупни капацитет станице буде 40  m3(8x5  m3). У
испаривачкој  станици  се  врши  испаравање  течне  фазе  ТНГ  и  редукција  притиска.  Испаривачко
редукциона  станица  је  смештена  у  зидани  објекат  и  раздвојена  је  преградним  зидом  на  део
испаривача и топловодног котла са командним ел. орманом. 

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  5 -  Складиштење запаљивих течности и гасова,
земног гаса,  фосилних горива,  нафте и нафтних деривата и хемикалија, подтачка – Складиштење
запаљивих гасова или производа који садрже запаљиве гасове).  Имајући у виду капацитете за које се,
сходно поменутој  уредби,  може захтевати израда студије  о процени утицаја  на животну средину
(преко  50  m3),  предметни  пројекат  (укупног  капацитета  сдкладишта  ТНГ  од  40  m3)  не  спада  у
пројекте за које се може тражити израда студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Приликом доношења одлуке,  орган је,  у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир   чињеницу  да  се  сходно  укупним  капацитетима  за  предметни пројекат  не  може захтевати
израда студије о процени утицаја на животну средину и поступио у складу са одредбама члана 10.
став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), те
је одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину, надлежни орган
утврдио минималне услове животне средине у складу са посебним прописима. 

Орган је  подносиоцу прописао обавезе да  планира резервоаре  за  складиштење и  припадајућу
мерно  регулациону,  сигурносну и другу  опрему,  у  складу са важећим техничким нормативима и
стандардима,  односно  прописима  којима  се  уређује  изградња  и  коришћење  ове  врсте  објеката  у
складу са прописима МУП-а од којих се  прибавља сагласност;  отпадни материјал који настане у
процесу  изградње  прописно  сакупити,  разврстати  и  одложити  на  за  то  предвиђену  и  одобрену
локацију у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18
– др. закон); приликом реализације пројекта, ниво буке не прекорачује граничне вредности у складу
са Одлуком о мерама за заштиту од буке („Сл. лист општине Суботица“, бр. 33/11).

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 480,00
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.  43/2003,
51/2003  -  испр.,  61/2005,  101/2005  -  др.  закон,  5/2009,  54/2009,  50/2011,  70/2011  -
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн.,
65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015,
112/2015, 50/2016 -  усклађени дин. изн.,  61/2017 усклађени дин. изн.,  113/2017,  3/18 –
испр., 50/18 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 усклађени дин. изн.). 

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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