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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 АД „НИС“ НОВИ САД, Дирекција за капиталну изградњу, Народног фронта
бр. 12, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „СТАНИЦА
ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ – СУБОТИЦА 4“,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ – СУБОТИЦА
4“,  на катастарској  парцели  21124/5 КО  Доњи  град,  Суботица,  Сомборски  пут  бб  (46.0897150,
19.6452940), није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта  да обезбеди извођење и рад пројекта у свему према
условима и мерама утврђеним Студијом  ознаке  ТД-СТ-871520;мај 2016. године израђене од стране
НИС а.д. Нови Сад, БЛОК ПРОМЕТ огранак за прераду и промет нафте и деривата нафте, Милентија
Поповића бр. 1, за коју је издато решење о сагласности  број  IV-08-501-162/2016  дана  15.07.2016.
године.      

III - Служба за инспекцијско надзорне послове, Секретаријата за инспекцијско- надзорне 
послове ће у току извођења и рада пројекта проверавати испуњеност услова и мера утврђених  тачком
II овог решења.

Образложење

Носилац пројекта  НИС а.д. Нови Сад,   Дирекција за капиталну изградњу,  обратио се овом
секретаријату  захтевом за  одлучивање о  потреби процене  утицаја  на  животну средину пројекта:
„СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ – СУБОТИЦА 4“,  на катастарској парцели  21124/5 КО
Доњи град,  Суботица,  Сомборски  пут  бб  (46.0897150,  19.6452940),  са  напоменом да  је  променом
бизнис плана инвеститора дошло до промене назива објекта и формата објеката  унутар комплекса.
Уз  захтев  приложен  је  „Елаборат  о  одлучивању о  потреби  израде  студије  за  изградњу постојеће
станице за снабдевање горивом СУБОТИЦА 4“ на катастарској парцели бр. 21124/5 КО Доњи град
,  Локацијски услови  за  изградњу станице  за  снабдевање горивом (  ССГ  Суботица  4) и   Измена
локацијских  услови за изградњу станице за снабдевање горивом ( ССГ Суботица 4) .

Увидом  у документацију из захтева констатовано је  да су приложени  локацијски услови
Секретаријата  за  грађевинарство  број   IV-05-353-25-23/2016  од  30.03.2016.  у  складу  са  којим  је
спроведена процедура поступка процене утицаја на животну средину према врсти пројекта , односно
критеријумима складишног капацитета од 150 м3 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). На основу спроведеног поступка  издато је дана  15.07.2016. године, решење
број IV-08-501-162/2016 којим је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину  за
пројекат: „Станица за снабдевање горивом Суботица 4 „на катастарској парцели 21124/5 КО Доњи



град, Суботица, Сомборски пут бб (46.0897150, 19.6452940),

У  достављеном  захтеву  је  и  Измена  локацијских  услова  број  IV-05-353-25-159/2016  од
28.07.2016. за изградњу станице за снабдевање горивом Суботица 4. на катастсркој парцели 211245/5
КО Доњи град којом је замењена локацијска број  IV-05-353-25-23/2016 од 30.03.2016. 
Измена обухвата у односу  на претходну локацијску дозволу промену димензије  продајног објекта и
надстрешнице  на  комплексу.  Узимајући у  обзир да  ова измена  нема битног утицаја  на  квалитет
животне  средине,  као  и  на  мере  утврђене  студијом о  процени утицаја  на  које  је  сагласност  дата
решењем бр. IV-08-501-162/2016 од 15.07.2016. године,  одлучено је 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 и 112/15). 

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