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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 33. и 34. Закона о општем управном
поступку  („Службени  гласник  РС“  бр.  18/16),  члана  48.  Одлуке  о  градској  управи  Града  Суботице
(„Службени лист Града Суботице“ бр. 18/17-пречишћен текст и 30/17), по овлашћењу број IV-031-440/2018
од 3.12.2018. године, поступајући по захтеву носиоца пројекта ЈП „СРБИЈАГАС“, Народног фронта бр. 12,
Нови Сад, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат:  :  МРС „ЦНГ Палић“,  на катастарским парцелама 3871/10,
3871/4 и 3886/6 КО Бачки Виногради,  није потребна израда студије о процени утицаја на животну
средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 

 Пројекат изведе у потпуности се придржавајући акта којим су прописани услови заштите природе,
у складу са законом којим се уређује заштита природе;

 Пре почетка рада планиране радове и активности, односно извођење пројекта, писмено пријави
управљачу заштићеног подручја ЈП Палић-Лудаш;

 Примени одговарајућа планска и техничка решења којима се спречава загађење подземних вода и
земљишта;

 Управљање запаљивим материјама врши сагласно одредбама Закона о заштити од пожара („Сл.
гласник РС“, бр. 11/09 и 20/15). 

 Управљање отпадним материјама врши сагласно одредбама закона о управљању отпадом („Сл.
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и припадућим 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
недовљно пречишћених отпадних вода у водопријемник;

 Обезбеди да ниво буке током редовног рада пројекта не прелази вредности прописане Одлуком о
мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист града Суботица“, бр. 33/11) и у свему се
придржава Закона о заштити од буке („Сл. гласник РС“, 36/09 и 88/10) и припадајућих прописа;

 Уколико у току извођења радова пронађе геолошке или палеонтолошке документе који би могли
представљати  заштићену  природну  вредност,  исту  пријави  Министарству  заштите  животне
средине као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе;

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

Образложење

Носилац  пројекта  ЈП  „СРБИЈАГАС“, Народног  фронта  бр.  12,  Нови  Сад, обратио  се  овом



секретаријату дана 19.11.2018. године са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта:  МРС „ЦНГ Палић“,  “,  на катастарским парцелама 3871/10, 3871/4 и 3886/6  КО Бачки

Виногради (46.107708⁰, 19.837454⁰). 
Уз уредно попуњен образац захтева достављена је следећа документација: локацијске услове од дана

30.5.2018. године издатим од стране Секретаријата за грађевинарство, идејно решење број 12-17-0-06-00-0,
услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим
планом од дана 17.5.2018. године издатих од стране одељења за ванредне ситуације при МУП-у, услове у
погледу мера заштите од пожара и експлозије од дана 17.5.2018. године издатих од стране одељења за
ванредне ситуације при МУП-у, решење о условима заштите природе од дана 23.5.2018. године издатих од
стране  покрајинског секретаријата  за  заштиту природе  и  доказ  о  уплати  републичке административне
таксе у износу од 2030.00 динара.

Орган је по службеној дужности прибавио преписе из листа непокретности број 1681, 65 и 1685 КО
Бачки Виногради од дана 21.11.2018. године.

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  20.11.2018.  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке  новине
23.11.2018.,  Hrvatska riječ  23.11.2018. и  Magyar Szó  25.11.2018. године), као и заинтересовани органи и
организације  путем  електронске  поште  (Месна  заједница  „Бачки  виногради“,  ЈП  „Палић-Лудаш“  и
Регионални Архус центар Суботица). У законом предвиђеном року мишљење је доставило јавно предузеће
Палић-Лудаш као управљач СРП „Лудашко језеро“ где се реализује предметни пројекат, наводећи да на
основу прегледане документације и чењенице да се мерно-регулациона станица гради са циљем безбедне
експлоатације гаса сматрају да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, као и
да је носилац пројекта дужан да писмено пријави планиране радове и активности управљачу заштићеног
подручја.

Приликом утврђивања чињеничног стања орган је увидом у Решење о условима заштите природе од
дана 23.5.2018. године констатовао да се у решењу наводи само катастарска працела 3871/10 КО Бачки
виногради, док се поднети захтев странке и локацијски услови односе на парцеле 3871/10, 3871/4 и 3886/6
КО Бачки виногради. Обзиром да се пројекат реализује делом у зони заштите 3. степена у СРП „Лудашко
језеро“, орган је упутио допис Покрајинском заводу за заштиту природе како би се отклонила примећена
неусаглашеност.

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања увидом у захтев странке, препис из листа
непокретности  број  1681,  65  и  1685  КО  Бачки  виногради,  главну  свеску  идејног  решења,  пројекат
машинских инсталација, локацијске услове од дана 30.5.5018. године, услове у погледу мера заштите од
пожара  и  експлозије  и  услове  услове  за  безбедно  постављање  у  погледу  мера  заштите  од  пожара  и
експлозија  са  овереним ситуационим планом од  дана  17.5.2018.  године,  Решење  о  условима  заштите
природе од дана 23.5.2018. године.

Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну  средину,  поднет  од  стране  инвеститора  ЈП  „Србијагас“,  Народног  фронта  12,  Нови  Сад,  за
пројекат МРС „ЦНГ Палић“ који се реализује на катастарским парцелама број 3871/10, 3871/4 и 3886/6 КО
Бачки виногради.

Из преписа из листа непокретности 1681 КО Бачки виногради утврђено је да парцела број 3871/10 КО
Бачки виногради, површине 433 m2, врста земљишта грађевинско земљиште, изван грађевинског подручја,
да  право  коришћења има  јавно предузеће  „СРБИЈАГАС“,  Народног  фронта  бр.  12,  Нови Сад,  а  да  је
предметна парцела државна својина. Увидом у препис листа непокретности број 65 КО Бачки виногради
утврђено  је  да  парцела  број  3871/4  КО  Бачки  виногради  површине  3347  m2,  врста  земљишта,
пољопривредно земљиште, јавна својина, а на које право коришћења има Министарство пољопривреде и
заштите  животне  средине.  На  основу  извода  из  листа  непокретности  број  1685  КО  Бачки  виногради
констатовано је  да  је  парцела  број  3886/29/6  површине 106  m2,  врста  земљишта,  остало земљиште,  у
власништву „НИС“ ад Нови Сад, Народног фронта бр. 12.
Из главне  свеске идејног решења орган је  утврдио да је  планирана изградња улазног гасовода са ПП
шахтом и МРС „ЦНГ Палић“ на катастарској парцели 3871/10 КО Бачки виногради, а излазни гасовод до
ПП шахте на парцелама 3871/4 и 3886/6 КО Бачки виногради. Пројекат се реализује за потребе снабдевања
природним гасом станице за компримовани природни гас у кругу МОС Палић (Сабирно мерно отпремна
станица Палић у Хајдукову).  Прикључак новопројектованог гасовода  предвиђен је  на  дистрибутивном
гасоводу  средњег  притиска  Кањижа  –  одвојак  за  место  испоруке  МРС  „Хајдуково“,  у  кругу  МРС
„Хајдуково“.  Прикључење  ће  се  извести  поступком  на  „хладно“  са  прекидом  дистрибуције  гаса.
Прикључна  славина  ће  бити  смештена  у  одговарујућем  водонепропусном  прикључном  шахту  са



природним проветравањем и дводелним лименим поклопцем. Унутрашње димензије шахта су 120x120 cm
и омогућавају несметан приступ ради потребних интервенција. Предвиђене димензије мерно регулационе
станице износе 4.5m x 3.0m, око које се подиже ограда висине од 2 m од жичаних панела, са челичним
стубовима на максималном размаку од 3 m. Унутар ограде је предвиђена пешачка стаза. Пројекат обрађује
део улазног гасовода дужине 22  m  и излазног гасовода дужине 34  m  средњег притиска. Гасоводи се у
целости воде подземно на дубини од 1 m од горње ивице цеви. Цеви се полажу у ров ширине 0.4 m и то на
слој од 10 cm набијеног песка, а затим се изнад цеви насипа и набија још 10 cm песка. Даље затрпавање
рова се врши материјалом од ископа.     

Орган је на основу достављеног пројекта машинских инсталација утврдио да ће преко катастарске
парцеле  3871/4  КО  Бачки  виногради  пролазити  само  гасоводна  цев  излазног  гасовода,  док  ће  се  на
катастарским парцелама 3871/10  и 3886/6 налазити ПП шахтови,  мерно-регулациона станица и улазна
гасоводна цев.

Увидом у локацијске услове орган је утврдио да су издати за изградњу МРС „ЦНГ Палић“ и гасовода
на  катастарским  парцелама  3871/10,  3871/4  и  3886/6  КО  Бачки  Виногради,  да  су  издати  на  основу
Просторног плана града Суботице („Сл. лист града Суботице“ бр.  16/2012). Намена објекта је локална
гасоводна мрежа, која се састоји од Мерно-регулационе станице и локалног подземног гасовода, бруто
површина објекта ће износити 13.5 m2 .

Увидом у услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним
ситуационим планом од дана 17.5.2018. године орган је  утврдио да је  одобрено безбедно постављање
прикључног гасовода на постојећи гасовод и мерно-регулациону станицу „ЦНГ Палић“ и да су испуњени
прописани  услови  предвиђени  одредбама  Закона  о  запаљивим  и  горивим  течностима  и  запаљивим
гасовима и подзаконским актима.

Увидом у услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије од дана 17.5.2018. године орган је
утврдио  да  су  инвеститору  прописане  мере  заштите  од  пожара  и  експлзије,  у  фази  пројектовања  и
изградње предметног објекта са свим пратећим инсталацијама, опремом и уређајима. 

 Увидом у Решење о условима заштите природе од дана 23.5.2018. године орган је утврдио да се у
решењу наводи само катастарска працела број 3871/10 КО Бачки виногради, док се поднети захтев странке
и  издати  локацијски  услови  односе  на  катастарске  парцеле  број  3871/10,  3871/4  и  3886/6  КО  Бачки
виногради. У решењу се наводи да предметни простор припада грађевинском земљишту ван грађевинског
подручја, при чему се изградњом не смањује површина природних станишта Резервата, као и да је на
основу Уредбе о заштити СРП „Лудашко језеро“ („Сл. гласник РС“, бр. 30/06) на подручјима заштите II и
III степена забрањено између осталог: мењати рељеф терена, одлагати било коју врсту отпада, обављати
хидромелирационе радове који би довели до смањења нивоа подземних вода, упуштати воду испод II класе
квалитета (мезосапробну), узнемиравати и уништити дивљу флору и фауну, осим у научноистраживачке
сврхе у циљу унапређења природних вредности. Резерват припада обједињеном подручју од међунардног
значаја за заштиту птица под називом „Суботичка језера и пустаре“ као гнездилиште и место за одмор и
исхрану на миграционом путу, што повећава потребу смањења утицаја људских активности на станишта
резервата и на ваздушне миграторне путеве. Комплекс објеката се налази у зони непосредног утицаја (око
150 m) на влажна станишта старог ушћа Киреша.

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  4.  –  Цевоводи  са  пратећим  објектима  за  транспорт  гаса,  нафте,
хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије
надземним далеководима, подтачка  1. –  цевоводи за транспорт гаса, осим интерних фабричких цевовода
дужине преко 10 km и пречника преко 150 mm; тачка 15. – пројекти наведени у Листи I и Листи II који се
реализују у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у
другим подручјима посебне намене), чиме се  предметни пројекат  сврстава у пројекте  за  које  се може
захтевати израда студије процене утицаја на животну средину. 

Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у обзир
чињенице  да  ће  се  пројекат  реализовати  на  подручју  које  је  градско  грађевинско  земљиште  изван
грађевинског  подручја  док  ће  се  мањим делом реализовати  на  простору под режимом трећег  степена
заштите у заштићеном природном добру СРП „Палић-Лудаш“, као и да је експлоатација нафте и гаса на
заштићеном  подручју  започета  две  деценије  пре  проглашења  заштите  и  да  се  на  кастарској  парцели
3871/10  КО Бачки виногради већ налази једна  мерно-регулациона станица и да  ће се изградњом нове
мерно-регулационе  станице  обезбедити  безбедна  експлоатација  гаса,  дајући  допринос  одрживом
управљању овим природним ресурсом на подручју резервата,  као и да ће се поштовањем и применом
прописаних мера негативни утицаји на животну средину свести на најмању меру. Даље орган је приликом
доношења одлуке узео у разматрање и мишљење ЈП „Палић-Лудаш“ у коме се наводи да није потребна
израда студије о процени утицаја пројекта на животну средину, обзиром на сврху планираног пројекта.
Узимајући у обзир и да ће се физичке промене у топографији и коришћењу земљишта јавити само у току
извођења радова, као и да ће чврсти отпад настајати само у току извођења радова након чега ће се на



адекватан  начин  уклонити,  затим  да  ће  током извођења  пројекта  издувни  гасови  и  честице  прашине
настајати само током извођења радова грађевинском механизацијом, бити краткотрајног карактера, исто се
очекује  и  за  буку  и  вибрације.  Пројекат  не  доводи  до  ризика  од  контаминације  земљишта  или  вода
испуштањем загађујућих материја  на  тло  или у површинске  или подземне воде,  постоји занемарљиви
ризик  од  удеса  током извођења  или  рада  пројекта  који  може  угрозити  људско  здравље  или  животну
средину. У близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем
пројекта, наиме пројекат се реализује у зони непосредног утицаја (око 150 m) на влажна станишта старог
ушћа Киреша, међутим применом одговарајућих планских и техничких решења загађење ће бити сведено
најмању могућу меру у скалду са важећим прописима. У близини локације се налази подручје које користе
заштићене,  важне  или  осетљиве  врсте  фауне  и  флоре,  за  насељавање,  лежање,  одрастање,  одмарање,
презимљавање  и  миграцију,  у  току  редовног  рада  постројења  може  се  јавити  бука  која  ће  бити  у
сагласности са прописаним нивоом буке у складу са важећом законском регулативом. Пројекат се налази
на територији СРП „Лудашко језеро“ где ће доћи у мањем обиму до губитка зелених површина, губитак се
у највећој мери очекује на градском грађивинском земљушту изван грађевинског подручја, док се у зони III
степана заштите губитак зелених површина може очекивати привремено у току извођења радова.

У  складу  са  горе  наведеним,  орган  оценио  да  се  применом одговарајућих  мера  заштите  животне
средине, као и придржавањем прописа из области заштите природе, управљања отпадом, заштите од буке,
заштите вода, заштите ваздуха и заштите од пожара, могући негативни утицаји на житовну средину могу
свести на минимум и без израде студије процене утицаја на житовну средину.

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

Орган је подносиоцу прописао обавезе да планиране радове и активности, односно извођење пројекта
писмено пријави управљачу заштићеног подручја  (ЈП Палић-Лудаш),  примени одговарајућа  планска  и
техничка  решења  којима  се  спречава  загађење  подземних  вода  и  земљишта  резервата,   управљање
отпадним материјама врши сагласно одредбама закона о управљању отпадом, да зауљене отпадне воде
прикупи системом непропусних дренажних цеви и пречисти на сепаратору уља и масти тако да квалитет
воде задовољи услове у складу са важећим прописима, уколико у току извођења радова пронађе геолошке
или палеонтолошке документе који би могли представљати заштићену природну вредност, исту пријави
Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или
крађе, обезбеди да ниво буке током редовног рада пројекта не прелази вредности прописане Одлуком о
мерама за  заштиту од буке  у  животној  средини и у свему се  придржава Закона о  заштити од буке  и
припадајућих прописа.

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 470,00 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. и 50/18 – усклађени дин. изн.). 
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