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ГГ
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 „ADAM-ŠPED SYSTEM“ Д.О.О., БИКОВАЧКИ ПУТ БР. 11, у поступку
одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „ИНТЕРНА СТАНИЦА ЗА
СНАБДЕВАЊЕ ДИЗЕЛ ГОРИВОМ, Г КАТЕГОРИЈЕ“, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „ИНТЕРНА СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ДИЗЕЛ
ГОРИВОМ, Г КАТЕГОРИЈЕ“, на катастарској парцели 37018 КО Доњи град, Суботица, БИКОВАЧКИ
ПУТ БР. 11, СУБОТИЦА (46.0638220, 19.6925320), није потребна израда студије о процени утицаја
на животну средину.
II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта „ADAM-ŠPED SYSTEM“ ДОО за транспорт и
шпедицију Суботица, Биковачки пут бр.11 да обезбеди мере заштите животне средине и да:
 планира и изведе пројекат према пројектно техничкој документацији и захтевима којима ће
осигурати склад функционалног и технолошког процеса на локацији обезбеђујући стандарде
квалитета животне средине;
 материјал од ископа земљишта одвезе на локацију за одлагање инертног отпада у складу са
одредбама Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада („Сл. лист Града
Суботица“ бр. 31/10);
 у случају загађења земљишта током извођења пројекта, изведе санацију земљишта;
 у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ бр.
36/09 и 88/10), припадајућим прописима и Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној
средини („Сл. лист Града Суботица“ бр.33/11) обезбеди такав поступак изградње и рада
објекта да бука не прелази прописане граничне вредности прописане за индустријску зону зони производње и привреде;
 у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр.36/09 и 88/10)
осигура да се отпад настао у процесу извођења и рада разврста, обележи, складишти и преда
оператеру који поседује дозволу надлежног органа за управљање отпадом.
Образложење
Носилац пројекта „ADAM-ŠPED SYSTEM“ Д.О.О. предузеће за транспорт и шпедицију ,
Суботица , Биковачки пут бр.11. обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину пројекта: „ИЗГРАДЊА ИНТЕРНЕ СТАНИЦЕ ЗА
СНАБДЕВАЊЕ ДИЗЕЛ ГОРИВОМ, Г КАТЕГОРИЈЕ“, на катастарској парцели 37018 КО Доњи град,
Суботица, БИКОВАЧКИ ПУТ БР. 11, СУБОТИЦА (46.063822 0, 19.6925320). Захтев је евидентиран у
писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08-501-352/2015 дана 22.10.2015.

Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:
 Извод из пројекта за грађевинску дозволу (ПГД);
 Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта;
 Извештај о техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу;
 Пројекат за грађевинску дозволу – Еелектроенергетске инсталације;
 Главна свеска (објекат РЕЗЕРВОАР ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО СУБОТИЦА,
БИКОВАЧКИ ПУТ 11).
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 10. - Складиштење нафте и нафтних деривата), чиме се према врсти пројекта
сврстава у пројекте за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Смештајни
капацитет подземне цистерне је 50 m3 и мањи је од вредности од 5000 m3, која је према Уредби
прописана као критеријум за који се може захтевати израда студије процене утицаја на животну
средину.
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 „БАЧКИ ВИНОГРАДИ“).
У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности,
заинтересованих органа и организација.
Укупном анализом захтева оцењено је да пројекат не представља значајног загађивача
животне средине, те је овај секретријат утврдио да носилац пројекта може приступити реализацији
пројекта, уколико при извођењу истог поступи у складу са техничком документацијом и утврђеним
мерама из тачке II овог решења, чиме ће биће осигуран и обезебеђен квалитет рада објекта који
неће угрозити животну средину.
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, 51/03 - 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.).
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