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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, 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 Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр.
6/10, 8/13, 24/14, 20/15, 44/16 и 47/16), по овлашћењу број IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016. године,
поступајући по захтеву носиоца пројекта „ПЕТРОЛ“ Д.О.О., Београд, Патријарха Димитрија бр. 12в,
у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „ Станица за
снабдевање возила са светлим горивима и течним нафтним дериватима“, на катастарској парцели број
11080/5 к.о Доњи град, град Суботица, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Станица за снабдевање возила са светлим горивима и
течним нафтним дериватима“, на катастарској парцели број 11080/5 к.о Доњи град, град Суботица,
(46.0762730, 19.6768410), није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта „ПЕТРОЛ“ Д.О.О., Београд, Патријарха Димитрија
бр. 12в, да пројекат: „Станица за снабдевање возила са светлим горивима и течним нафтним
дериватима“, на катастарској парцели број 11080/5 к.о Доњи град реализује у свему у складу са
условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији број 1-03/11 од јануара 2011.
године, на коју је дата сагласност Решењем број: IV-05/I-501-25/2011 од дана 5.04.2011. године.
Образложење
Носилац пројекта „ПЕТРОЛ“ Д.О.О., Београд, Патријарха Димитрија бр. 12в, обратио се овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Станица за снабдевање возила са светлим горивима и течним нафтним дериватима“, на катастарској
парцели број 11080/5 к.о Доњи град, град Суботица. Захтев је евидентиран у писарници Градске
управе Суботице под бројем IV-08/I-501-70/2017 дана 13.02.2017. године.
Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:
- Пројекат архитектуре – Идејно решење бр. техничке документације 1110-1/16;
- Локацијски услови за изградњу станице за снабдевање возила са светлим горивима и течним
нафтним гасом број: IV-05-353-25-298/2016 од дана 16.01.2017.
Увидом у документацију Захтева, сходно Уредби 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 горивом (бензинске пумпе) складишног
капацитета преко 100 m³ у насељима, чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину. Критеријум са Листе II за складиштење светлих горива и течног нафтног
гаса, а носилац пројекта ће на свом локатету складиштити 2x50 m³ светлог горива и 30 m³ течног
нафтног гаса чиме сe предметни пројекат, према критеријуима за одлучивање о потреби израде
студије процене утицаја на животну средину сврстава у пројекте за које се може захтевати израда
студије.
Студија број 1-03/11 од јануара 2011. године, израђене од стране „СМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Зрењанин, на
коју је дата сагласност Решењем број: IV-05/I-501-25/2011 од дана 5.04.2011. године за пројекат:
„Станица за снабдевање возила са светлим горивима и течним нафтним дериватима“, на катастарској
парцели број 11080/5 к.о Доњи град, град Суботица, предвиђа у свему услове и мерама заштите
животне средине за предметни пројекат (поглавља 8. и 9. Студије) и то:
- мере у циљу спречавања, смањења или отклањања штетног утицаја на животну средину,
- активности предвиђене програмом праћења утицаја на животну средину кроз анализу параметара:
квалиета ваздуха, отпадних и подземних вода, нивоа буке и управљање отпадом.
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 и у штампаним гласилима (Суботичке новине, Hrvatska riječ и
Magyar Szó), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште. У законском року
није било достављених примедби за предметни пројекат.
Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09), којом одлуком је утврђено да није
потребна процена утицаја на животну средину надлежни орган је утврдио услове животне средине
како би се наведени утицаји свели на минимум, 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 440,00
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, 51/2003
- 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 и 50/2016 - усклађени дин. изн.)
Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви

Секретар Секретаријата
Ливија Нађ, дипл. инж.

