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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  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  „НИС“ а.д.,  Нови  Сад,  Народног  фронта  бр.  12,  по  овлашћењу бр.  IV-031-
369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: Изградња нове станице за снабдевањем горивом „ССГ Бачки
Виногради 1“, заведен под бројем IV-08/I-501-85/2022, а који се планира на катастарскoj парцели 4105 КО
Бачки Виноград, 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;

 управљање 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; 

 материјал  од  ископа  земљиштa  одвезе  на  локацију  за  одлагање  инертног  отпада  у  складу  са
Одлуком о одређивању локације за  одлагање инертног отпада  („Сл.  лист  града  Суботице“,  бр.
31/10); 

 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 и да 

 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 позитвним прописима.                                      
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Образложење

Носилац пројекта „НИС“ а.д., Нови Сад, Народног фронта бр. 12, обратио се овом секретаријату са
захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња нове станице
за снабдевањем горивом „ССГ Бачки Виногради 1“ (46.124036°,  19.853299°).   Захтев је  евидентиран у
писарници Градске управе Суботице дана 14.03.2022. године.

Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: детањан опис пројекта ознака: Март 2022.;
Прегледна  карта  положаја  планова  „ССГ  Бачки  Виногради  1“  од  дана  15.12.2021.  године;  Копија
катастарског плана водова бр. 956-302-3244/2022 издата од стране РГЗ, Сектор за катастар непокретности
– Одељење за катастар водова Нови Сад од дана 17.02.2022.; Приказ микро- и макролокације; Ситуациони
план са основом крова I+II ФАЗА од дана 02.2022. године; Ситуациони план са безбедносним растојањима
од дана 02.2022. године;  Информација издата од стране Секретаријата за грађевинарство бр.  IV-05-353-
649/2022  од дана 21.02.2022.; Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије издати од МУП-а –
Одсек  за  превентивну  заштиту  бр.  217-2803/22-2  од  дана  04.03.2022.  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 од дана 04.03.2022. године; Водни услови издати од стране
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад бр. II-294/5-22 од дана 01.03.2022. године; Мишљење о изградњи станице
издато  од  стране  „Инфраструктура  железнице  Србије“  а.д.  за  управљање  јавном  железничком
инфраструктуром бр. 3/2022-243 од дана 23.02.2022. године; Услови за пројектовање односно прикључење
издати од стране   ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица бр. I 2/34-2022 од дана 25.02.2022. године;
Услови  за  пројектовање  издати  од  стране  ЈП  „Путеви  Србије“  бр.  ДБ-СУБ-41101-У/2022  од  дана
07.03.2022. године; Услови за пројектовање и прикључење издати од стране Електродистрибуције Србије
д.о.о. - Огранак у Суботици бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-72340-22 од дана 03.03.2022. године; Претходни услови
за пројектовање и прикључење издати од стране „Телеком Србија“ а.д. бр. Д210-69349 од дана 07.03.2022.
године; Локацијски услови издати од стране Секретаријата за грађевинарство бр. IV-05-353-3-49/2022 од
дана 08.03.2022. године и доказ о уплати републичке административне у износу од 2.160,00 динара од дана
18.02.2022. 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  15.03.2022.  године  и у  штампаним гласилима Суботичке  новине  18.03.2022.  -  на  српском и
буњевачком језику, Hrvatska riječ 18.03.2022. - на хрватском језику и Magyar Szó 19,20.03.2022. године – на
мађарском језику), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Регионални
Архус центар Суботица и Месна заједница „Бачки Виногради“ - 15.03.2022.). 

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,  Информацију,  услове  од  ЈКП „Водовод и  канализација“  Суботица,  водне
услове,  услове  за  пројектовање  и  прикључење  издати  од  стране  „Електродистрибуција  Србије“  д.о.о.,
услове  у  погледу  мера  заштите  од  пожара  и  експлозије  и  локацијске  услове,  услове  за  безбедно
постављање, у погледу мера заштите од пожара и експлозија, са овереним ситуационим планом, у услове
за пројектовање издате од стране ЈП „Путеви Србије“,  у претходне услове издате од стране предузећа
„Телеком Србија“ а.д. и локацијске услове.

Увидом  у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао  да  је  исти  поднео  носилац  пројекта  „НИС“  а.д.,  Нови  Сад,  Народног  фронта  бр.  12,  за
пројекат: Изградња нове станице за снабдевањем горивом „ССГ Бачки Виногради 1“, заведен под бројем
IV-08/I-501-85/2022, а који се планира на катастарскoj парцели 4105 КО Бачки Виноград, Суботица.

Увидом у  Информацију  издату  од  стране  Секретаријата  за  грађевинарство од  дана  21.02.2022.
године,  је  инвеститор  обавештен  да  је  на  основу  планске  документације  Плана  детаљне  регулације
комплекса  бензинске  станице  оз  одмориште  (ТИП II)  „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“  са  леве  (јужне)  стране
аутопута Е-75 Хоргош-Суботица-Београд на стационажи 13+150 („Сл. лист општине Суботица“, бр. 30/07)
утврђено,  да  је  поменута  катастарска  парцела  бр.  4105  К.О.  Бачки  Виногради  намењена  за  изградњу
комплекса бензинске станице уз одмориште.

Увидом  у  услове  за  пројектовање  односно  прикључење  издати  од  стране  ЈКП  „Водовод  и
канализација“ Суботица од дана 25.02.2022. године, је орган констатовао да су прописани услови у циљу
израде локацијских услова за изградњу ССГ. 

Увидом у водне услове издате дана 01.03.2022. године, је орган констатовао да се водни услови
издају у поступку припреме техничке документације за изградњу станице за снабдевање горивом на к.п.
4105 К.О. Бачки Виногради, 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
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средине.
Увидом у услове за пројектовање и прикључење издати од стране „Електродистрибуција Србије“

д.о.о. од дана 03.03.2022. године, орган је утврдио, да се услови издају уз констатацију да изградња објекта
мора да испуни два додатна услова, и то: 1. Закључивање уговора о успостављању права службености
између власника послужног добра и имаоца јавног овлашћења „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. ради
постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника послужног добра и 2. да у
моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура потребног капацитета
на предметном локалитету.

Увидом у услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије од дана 04.03.2022. 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.

Увидом у услове за  безбедно постављање, у погледу мера заштите од пожара и експлозија,  са
овереним  ситуационим  планом  од  дана  04.03.2022.  године  је  констатовано  да  је  одобрено  безбедно
постављање два подземна двокоморна резервоара за течна горива капацитета од по 80 m3 (прва фаза) и
подземног резервоара за ТНГ од 30 m3 (друга фаза), за потребе комплекса станице за снабдевање горивом
„Бачки Виногртади 1“, у Бачким Виноградима, Бачки Виногради салаши бр. 26, на к.п. 4105 К.О. Бачки
Виногради.

Увидом у услове за пројектовање издате од стране ЈП „Путеви Србије“ од дана 07.03.2022. године
је констатовано, да се ови услови односе искључиво на проејктовање објеката датих идејним решењем.

Увидом у претходне услове издате од стране предузећа „Телеком Србија“ а.д. од дана 07.03.2022.
године,  утврђено  је  да  се  услови  издају  за  пројектовање  и  прикључење  на  ЕКМ  (електронску
комуникациону мрежу).

Из достављених локацијских услова издатих дана 08.03.2022. године, орган је констатовао да се
услови издају на основу планског документа Плана детаљне регулације комплекса бензинске станице оз
одмориште  (ТИП II)  „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“ са  леве  (јужне)  стране  аутопута  Е-75 Хоргош-Суботица-
Београд на стационажи  13+150 („Сл. лист општине Суботица“,  бр. 30/07)  и Урбанистичког пројекта за
изградњу станице за снабдевање горивом „Бачки виногради 1“ са урбанистичко-архитектонском разрадом
локације на к.п. бр. 1242/1, 1242/2, 1250/1 и 1250/2 К.О. Бачки Виноград бр. 299-5/18 израђен од стране
Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица. Намена објекта
је станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима (сложени објекат Б категорије + инжењерски
објекат Г категорије). Број и површине катастарске парцеле на којој се изводе радови: 4105 К.О. Бачки
Виногради, укупне површине 30966 m2. Бруто површина објеката: 743,98 m2 (I фаза) и 100,73 m2, тј. 844,71
m2. 

I фаза обухвата: 
- Изградњу продајног објекта (БРГП: 261,40 m2);
-  Изградњу надстрешнице изнад аутомата за  истакање горива на четири саобраћајна острва са четири
двострана аутомата, са лантерном која спаја објекат и надстрешницу;
- Монтажу помоћног објекта контејнерског типа;
- Уградњу два подземна резервоара за течна горива запремине 80 (40+40) m3 и 80 (50+30) m3 и резервоара
за AdBlue запремине 10 m3 и пратећих машинских инсталација;
- Уградњу подземног резервоара за противпожарну воду запремине 100 m3;
- Простор за истакање – претакање горива-шахре, компресор за ваздух са усисивачем и друго;
- Уградњу опреме за термотехнику и пратећих инсталација;
Израду инсталацију водовода и канализације, како спољне мреже тако и унутрашње мреже и изградња
санитарног чвора и потребне опреме;
- Израду електроинсталација јаке и слабе струје, спољне и унутрашње;
- Радове на информатичко техничком опремању објекта и видое надзор;
- Уградњу сепаратора за одводњавање зауљених вода;
- Уградњу биолошког уређаја за пречишћавање отпадних-фекалних вода (УПОВ);
-  Саобраћајно  решење  са  израдом  новог  коловозног  застора,  острва  саобраћајнице,  саобраћајну
сигнализацију, паркинг простор, место за контејнер за смеће, …;
- Рекламна обележја – тотем, рекламни билборд, јарболи са заставама и помоћни тотем за ознаку платних
картица „УТА“ знак;
- Остали бренд елементи – знакови улаз, излаз, комресор/усисивач и електрични пуњач;
- Додатни садржаји – санитарна чесма.

I I фаза обухвата: 
- Доградњу два сегмента надстрешнице;
- Уградњу резервоара за ТНГ запремине 30 m3 и пратећих машинских инсталација;
- Доградњу саобраћајнице, паркинг простора, острва саобраћајнице и саобраћакне сигнализације;
- Рекламна обележја – пилон;
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- Додатне садржаје – простор за седење, дечије играчиште, справе за вежбање.
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) – преко 500 m3 у ненасељеним подручјима), 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  чињеницу  да  се  према  ПДР-у  предметни пројекат   планира  у  комплексу  бензинске  станице  уз
одмориште на осталом грађевинском земљишту, односно функционално-наменској  целини – бензинска
станица са пратећим садржајима, као и 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 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.  43/03,  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.).

Обрађивач:
Нора Секер, маст. биолог

  Секретар Секретаријата
        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде

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