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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 („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) члана 33. и 34. Закона о општем управном
поступку  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  18/16)  и  члана  48.  Одлуке  о  градској  управи  Града  Суботица
(„Сл.лист града Суботица“, бр.18/17-пречишћен тект и 30/17) по овлашћењу број IV-031-201/2016-8
од 1.12.2016.године, поступајући по захтеву странке: „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта бр.12. у
поступку  одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „РУШЕЊЕ
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ – СУБОТИЦА 1“ доноси:

РЕШЕЊЕ

I- УТВРЂУЈЕ СЕ  да за пројекат: „РУШЕЊЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ –
СУБОТИЦА 1“ која се налази на адреси Београдски пут 223, катастарској парцели 37232/1 КО Доњи
град  у Суботици, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

 

II-ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  носилац пројекта да  кроз израду техничке документације за извођење
уклањања и рушења објекта осигура мере за  испуњење услова у погледу обезбеђивања квалитета
животне средине у складу са утврђеним посебним прописима:

 Законoм о заштити ваздуха  („Сл гласник РС“, бр.36/09 и 10/2013) да предузме све техничко-
технолошке и друге мере за спречавање загађења ваздуха у време трајања активности рушења 
(постави заштитне баријере, поливање локације….);

 Законом о заштити од буке ( „Сл гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) према коме се наводи да
извори буке који се користе за обављање делатности, а који се привремено користе или се
трајно постављају у отвореном простору на нивоу тла,  морају имати податке о нивоу звучне
снаге коју емитују при прописаним условима коришћења и одржавања;

 Законом о заштити земљишта („Сл гласник РС“, бр. 112/15) осигура да привремена активност
захвата  рушења  и  уклањања  објекта  на  локацији  спречи  настанак  штете  која  утиче  на
земљиште;

 Законом  о  управљању  отпадом  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  36/2009,  88/2010  и  14/2016)  који
обухвата поступање са отпадом  насталим  рушењем, који може бити опасан и неопасан отпад
и захтева низ операција кроз спровођење поступака којима се на контролисан начин спречава
њихов штетан утицај на животну средину. Поступцима класификације (сврставње отпада на
листу отпада према пореклу, саставу и даљој намени), карактеризације (одређивање особина и
састава у погледу присуства опасних карактеристика), разврставања, складиштења, одлагања
и трансопорта уз примену технологије третмана и уклањања са овлашћеним оператерима са



дозволама издатим од стране надлежних органа за одређену врсту отпада као и обезбеђење
документације која прати кретање отпада.

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

Образложење

Носилац пројекта  „НИС“ АД Нови Сад,  Народног фронта  бр.  12,  обратио се овом секретаријату
захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „РУШЕЊЕ
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ – СУБОТИЦА 1“,  на катастарској  парцели 37232/1 КО
Доњи град у Суботици (46.0648900, 19.1681010). Захтев достављен поштом заведен је у писарници под
бројем IV-08/I-501-80/2018 дана 5.03.2018.године.

Уз доказ  о  плаћеној  републичкој  такси,  образац захтева  и  прилог  са  свим садржајима су уредно
попуњени и приложени. У прилогу је извод листе непокретности издат од Републичког геодетског
завода, Службе за катастар непокретности Суботица број 952-1/2018-627 од 1.02.2018.године, копија
плана водовода, фото-документација макролокације и диспозиције објеката, као и примери образаца
докумената о кретању отпада. 

У складу са значењем термина према члану 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 135/04 и36/09) пројекат - јесте извођење грађевинских радова, уградња инсталација
постројења и опреме, њихова реконструкација, уклањање и/или промена технологије процеса рада,
сировине, репропматеријала, енергената и отпада 

Сходно наведеном и врсти пројекта, према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја (Листа I) и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину- Листа II ( „Сл. гласник РС“, бр. 114/08) објекат бензинске станице припада Листи II, (Тачка
14. – Остали пројекти, подтачка 13. - Објекти за снабдевање моторних возила горивом складишног
капацитета преко 100m3 у насељима). Складишни капацитет подземних резервоара нафтних деривата
на објекту је 170 m3, чиме се овај објекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије
о процени утицаја на животну средину.

Уклањање објеката, бензинске станице планирано је због потребе ослобађања простора за модернију
организацију саобраћајнице. Планом је обухваћена и изградња нове станице на локацији, просторно
прилагођена новом планском решењу коришћења простора.

Парцела на којој су смештени објекти станице за снабдевање моторних возила горивом „Суботица 1“,
заузима  површину од  135m2.  Поред  објекта  за  смештај  особља,  на  локацији  је  шест  подземних
челичних  резервоара,  сепаратор,  стубне  светиљке,  аутоматски  одушни  вентили.  Садржајем
достављене документације у делу описа активности на припреми и опремању простора пре рушења и
уклањања  објеката  обрађене  су  и  детаљно  описане  врсте  радова  и  поступања  при  демонтажи
елемената  опреме,  рушењу  и  уклаљању  приземних  и  помоћних  објекта,  расветних  стубова,
водомерних шахти,  сепаратора,  интерне  саобраћајнице  острва  са  аутоматима,  бетонских  канала  и
машинске инсталације.  За  све отпаде настале у овим операцијама предвиђена су поступања кроз
разврставања, складиштења и предају у складу са прописима чиме су штете по окружење у погледу
заштите ваздуха, буке а нарочито штета од неправилног поступања са отпадима сведене на најмању
меру.  Детаљно је  описан поступак чишћења резервоара након дегазације  кроз  фазе  механичког и
хемијског  третмана,  као  и  поступања са  садржајима на  начин утврђен прописима.Узорковањем и
лабораторијским испитивањима од овлашћене акредитоване лабораторије и предвиђена поступања по
лабораторијском  налазу  упућују  на  могућност  загађења  земљишта,  али  су  Планом предвиђене  и
наведене  активности  за предузимање мера у случају евентуалне контаминације.

На основу наведеног планирано извођење радова на уклањању објеката поступцима демонтажних
радова, рушења, измештања, третмана и збрињавања материјала насталих уклањањем и рушењем, те
уређења простора у облику прихватљивом са аспекта животне средине као и спровођење прописаних
мера за поступањe са отпадима, могу се оценити као обрађене, ализиране и планиране уз примену
стручних знања,  чијом  применом ће се смањити и спречити негативни утицаји и штете на чиниоце
животне средине. 

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 (сајт Града Суботице 6.03.2018.године, а у штампаним гласилима Суботичке новине



16.3.2018.  године,  Хрватска  ријеч  9.ожујак  2018.  године  и  Magyar Szo  7.3.2018  године  као  и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница Александрово и
Регионални Архус центар Суботица). 

У законом прописаном року није било достављених прмедби од стране јавности заинтересованих
органа и организација.

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10.став 6. Закона о процени утицаја на
животну  средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) по којима 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, а што је и учињено. На основу изнетог донето је
решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења носилац пројекта и заитересована
јавност  могу  изјавити  жалбу  у  року  од  15  дана  од  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  460,00  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.износи,
55/2012 -  усклађени дин.износи,  93/2012,  47/2013 -  усклађени дин.износи ,  65/2013 -
.др.закон,   57/2014 -  усклађени  дин.износи,  45/2015 -  усклађени  дин.износи,  83/2015,
112/2015, 50/2016 - усклађени дин.износи.,  61/2017 - усклађени дин.износи, 113/2017 i
3/2018 – испр.).

Доставити:
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2 Секретаријату за инспекцијско надзорне послове
3.Архиви
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