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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  Суботице
(„Службени лист Града Суботице“ бр. 6/10, 8/13, 24/14 и 20/15), по овлашћењу број IV-031-
111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по захтеву носиоца пројекта „РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА“ Д.О.О.,  ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА БР.  1,  Суботица, у поступку одлучивања о
потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „ИНТЕРНЕ  СТАНИЦЕ  ЗА
СНАБДЕВАЊЕ  МОТОРНИХ  ВОЗИЛА  СА  ДИЗЕЛ  ГОРИВОМ  КАПАЦИТЕТА  25  m3  “,
доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  за  пројекат:  „ИНТЕРНЕ  СТАНИЦЕ  ЗА  СНАБДЕВАЊЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ДИЗЕЛ ГОРИВОМ КАПАЦИТЕТА 25 m3  “, на катастарској парцели
2653 КО  Биково,  локацији  комплекса  регионалне  депоније, (45.9799900,  19.7995360),  није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да током извођења радова на припреми терена
и изградњи објекта планира и примени  мере којима ће осигурати заштиту животне средине,
а нарочито да:

 Пројекат  станице  за  снабдевање  горивом  изведе  у  складу са  пројектно  техничком
документацијом  и  стандардима којима  ће  осигурати  склад  функционалног  и
технолошког процеса на локацији обезбеђујући стандарде квалитета животне средине;

 Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински
материјал  и  метални  отпад,  пластика,  папир,  старе  гуме  и  сл.)  прописно  сакупи,
разврста,  одложи  на  за  то  предвиђеном  месту  до   предаје   оператерима  са
одговарајућом  дозволом за управљање отпадом, а у случају изливања  уља и горива
током рада грађевинских машина и механизације -санира земљиште;

 Материјал од ископа одвезе на локацију предвиђену Одлуком о одређивању локације
за одлагање инертног  отпада („Сл.  лист Града Суботица“ бр. 31/2010) а  транспорт
ископаног  материјала  врши  возилима  која  поседују  прописане  кошеве  и  систем
заштите од просипања материјала;

 Изведе  и  постави резрервоар  за  складиштење  и  припадајућу  мернорегулациону,
сигурносну  и  друга опрему,  у  складу  са  важећим  техничким  нормативима,
стандардима и прописима којима се уређује изградња  и коришћење објекта на начин
који  ће  обезбедити   да  испусти  у  животну  средину  на  комплексу  не  прекораче



вредности  утврђене  прописима  у  области  заштите  квалитета  ваздуха,  квалитета
отпадних вода,  нивоа комунелне буке; 

 Обављати  редовно  одржавање и  техничку контролу процесне  опреме,  у  складу са
важећим прописима;

 Спроводи неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање, просипање,
исцуривање хемикалија и др.) као и мере за отклањање последица у случају удесних
ситуација.

Образложење

Носилац пројекта „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О.,  ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА БР. 1,
Суботица, обратио  се  овом  секретаријату  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене
утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „ИНТЕРНЕ  СТАНИЦЕ  ЗА  СНАБДЕВАЉЊЕ
МОТОРНИХ  ВОЗИЛА  СА  ДИЗЕЛ  ГОРИВОМ  КАПАЦИТЕТА  25  m3“,  на катастарској
парцели 2653 КО Биково, приступ локацији је са локалног пута Суботица-Ором (45.9799900,
19.7995360). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08-
501-225/2016 дана 11.07.2016.

Уз уредно попуњен образац захтева достављенa је следећа документација:
 Локацијски услови за изградњу интерне станице за снабдевање моторних

возила са дизел горивом, број IV-05-353-25-124/2016 од 7.07.2016 издати од
стране Секретријата за грађевинасртво 

 Идејно решење интерне станице за снабдевање моторних возила са дизел
горивом на катастарској парцели бр. 2635 КО Биково: 
      0. Главна свеска, број: 1282/ИДР/0, дана 13.05.2016. године и 
      6. Пројекат машинских инсталација, број: 1282/ИДР/6, дана 13.05.2016.
године;

 Решење о издавању водних услова од стране Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду у шумарство, број: 104-325-640/2016-04, дана
01.07.2016. године;

 Правила грађења и други услови за изградњу интерне бензинске станице,
издат  од  стране  „ЈП Дирекција  за  изградњу града  Суботице“,  број:  307-
51/16, јули 2016. године;

 Услови  за  изгардњу  инетрне  станице  издате  од  стране  Министарства
унутрашњих послова, број: 217-5561/16-1, дана 07.06.2016. године;

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)), чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину.  Запремина подземног резервоара за дизел гориво износи  25 m3 (што је
мање  од  критеријума  од  500  m3   за  ненасељена  )   чиме  se  предметни  пројекат,  према
критеријуима за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину
сврстава у пројекте за које није потребна  израда студије.

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 (Месна заједница „Биково“ и ARHUS центар Суботица).

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  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 („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 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, 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,
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,  51/2003 -  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
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