Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Секретаријат за пољоприведу и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и одрживи развој
Број: IV-08-501-220/2015
Дана: 4.8.2015.
Суботица,Трг слободе бр.1
Тел: 024 626 893,
e-пошта: zivotnasredina@subotica.rs,
ПД
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Одсек 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 Суботица(,,Службени лист Града Суботица“ бр. 6/10,
8/13, 24/14), по овлашћењу број IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по захтеву д.о.о
„SUPPORT“, Петра Драпшина бр. 1, овлашћеног од стране „PATENT CO“ Владе Ћетковића бр. 1а,
Мишићево у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Изградња ТНГ станице и развод гасовода до потрошача унутар комплекса“ , на катастарској парцели
бр. 10603/5 КО Бајмок, град Суботица, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Изградња ТНГ станице и развод гасовода до потрошача унутар
комплекса“, на катастарској парцели бр. 10603/5 КО Бајмок град Суботица (46.084510, 19.668980),
није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да према одредбама Закона о процени утицаја на животну
средину (,,Службени Гласник РС“ бр. 135/04, 36/09) спроведе следеће и то да:
•

планира и изведе пројекат у складу са техничким захтевима за пројектовање и изградњу
постројења за течни нафтни гас којима ће се осигурати стандарди квалитета животне средине
током извођења и експлоатације пројекта.

•

током извођења пројекта обезбеди простор за сав отпадни материјал са условима за
разврставање и чување до предаје овлашћеном оператеру са одговарајућом дозволом за
управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.
36/09 и 88/10) и другим важећим прописима који уређују ову област.

•

осигура спровођење мере заштите од могућих удеса (нпр. пожар) као и мере за отклањање
последица у случају других удесних ситуација;

•

након стављања у функцију пројекта за потребе технолошког процеса производње , прибави
дозволу за рад којом се на бази резултата мерења утврђује испуњеност услова заштите
ваздуха.

Образложење
Носилац пројекта „PATENT CO“ Владе Ћетковића бр. 1а, обратио путем овлашћеног
предузећа „SUPPORT“, Петра Драпшина бр. 1 са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину пројекта: „Изградња ТНГ станице и развод гасовода до потрошача унутар
комплекса“ , на катастарској парцели бр. 10603/5 КО Бајмок. Уз уредно попуњен образац захтева
приложена је и следећа документација:
• Локацијски услови издати од стране Секретаријата за грађевинарство под бројем IV-05-353153/2015 од дана 03.06.2015.
• Овлашћење од дана 22.06.2015.
• Препис листа непокретности број: 6225 к.о Бајмок, издат од стране Службе за катастар
непокретности Суботица број 952-1/2014-7332 од дана 19.06.2014.
• Копија плана издатa од стране Службе за катастар непокретности Суботица broj 953-1/14-780
од 23.06.2014.
• Технички опис машинских инсталација
• Технички опис (грађевински део) са ситуацијом
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 5 - Складиштење
запаљивих течности и гасова, земног гаса, фосилних горива, нафте и нафтних деривата и
хемикалија , подтачка 2) Складиштење запаљивих гасова или производа који садрже запаљиве гасове
(укупног капацитета преко 50 м3).
Увидом у документацију констатовано је да предметни пројекат „Изградња ТНГ станице и
развод гасовода до потрошача унутар комплекса“ припада пословном комплексу на катастарској
парцели бр. 10603/5 КО Бајмок , у коме се обавља производља хране за животиње. Локацијским
условима предвиђено је да се у четири надземна преносна резервоара запремине 20 м 3 складишти
ТНГ који ће се користити за процес производње и за загревање пословних просторија.
Поступајући по одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ,,Службени гласник
РС“ бр. 135/04, 36/09) Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Одсек за заштиту
животне средине и одрживи развој је текст обавештења огласио у средствима јавног информисања
(Суботичке новине, Hrvatska riječ, Magyar Szó).
У законом прописаном року од стране јавности, заинтересованих органа и организација није
било достављених примедби.
Секретријат за пољоприведу и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и
одрживи развој је приликом одлучивања сагледао достављену документацију те оценио да ће
условима прописаним тачком II. овог Решења бити осигуране мере за заштити животне средине на
предметној локацији услед обављања поменуте делатности.
Узимајући у обзир горе наведено а складу са одредбама члана 10. став 6. „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 овај орган и учинио те
донео 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, градитељство 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, 51/03 - 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. и 45/15 - усклађени дин. изн.).

Доставити:
• Носиоцу пројекта
• Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
• Архиви
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