
Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ириг, 
сходно одредбама члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
               Носилац пројекта ЈП ''СРБИЈА ГАС'', Нови Сад, ул. Народног фронта 
бр.12, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја 
ПРОЈЕКТА: ''Изградња прикључног гасовода од челичних цеви МОП 16 bar до 
МРС ШП ''Ириг-Исток'' и дистрибутивног гасовода од Пе цеви МОП 4bar за 
снабдевање насеља Нерадин, Гргетег, Шатринци, Добродол, Велика Ремета, 
Крушедол Село и Кршедол Прњавор са корисничким гасоводним прикључцима -
ДГМ ''Ириг -Исток'', на животну средину. 
              Обрађивач студије је '' MEDIJAPROJEKT SAPUTNIK-M'', Сомбор, Огранак 
МEDIJAN PROJEKT, Нови Сад, Јованa Ђорђевића бр.2. 

Студија о процени утицаја на животну средину је израђена за кат.парц. бр. 
9725, 9728/2, 9710/1, 9780, 5327, 5030/1 К.О. Ириг, 3731, 3729, 3730, 3732, 304, 383, 
391, 393, 382, 398, 399, 400, 3808/1, 384, 386, 3752, 389 К.О. Нерадин, 810, 476, 767, 
142, 143/1, 143/2, 143/3 К.О. Гргетег, 2071/1, 2071/2, 2079, 1085/1, 339, 340, 342, 
341, 2065 К.О. Крушедол Прњавор, 2062, 2067, 429, 436, 437, 427, 444, 443, 446, 
430, 433, 2066, 1821/1, 431, 2068 К.О. Крушедол Село, 446 К.О. Банковци, 255, 
1374, 146/1, 260, 196, 262, 257, 258, 254, 253, 35, 1387, 38 К.О. Шатринци, 578, 345, 
577, 576, 76, 80, 79, 82 К.О. Добродол, 1201, 1202, 1206, 1238, 1208, 323, 114, 113, 
112, 116, 117, 544, 476, 115, 382 К.О. Велика Ремета, општина Ириг. 

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње 
прикључног гасовода од челичних цеви МОП 16 bar до МРС ШП ''Ириг-Исток'' и 
дистрибутивног гасовода од Пе цеви МОП 4bar за снабдевање насеља Нерадин, 
Гргетег, Шатринци, Добродол, Велика Ремета, Крушедол Село и Кршедол 
Прњавор са корисничким гасоводним прикључцима -ДГМ ''Ириг -Исток''  садржи: 
1) податке о носиоцу пројекта, податке о обрађивачу студије, 2) опис локације на 
којој се планира реализација пројекта, 3)опис пројекта, 4) приказ главних 
алтернатива које су разматране, 5) приказ стања животне средине на локацији и 
ближој околини, опис чинилаца животне средине који могу бити изложени 
негативном утицају, 6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну 
средину, 7) процена утицаја пројекта на животну средину у случају удеса, 8) опис 
мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће отклањања 
сваког могућег штетног утицаја на животну средину, 9) програм праћења утицаја 
на животну средину – мониторинг, 10) нетехнички краћи приказ података 
наведених у тачкама 2) до 9), податке о техничким недостацима или непостојању 
одговарајућих стучних знања и вештина или немогућности да се прибаве 
одговарајући подаци као и пратећа документација и графички прилози. 

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) јавни увид ће се одржати у периоду 
од 05.03.2020. године до 25.03.2020. године. Студија ће бити изложена на јавни 
увид сваког радног дана од 08-15 часова у просторијама Службе за привреду и 
локални економски развој Општинске управе општине Ириг, Војводе Путника бр.1, 
Ириг. 



Физичка и правна лица могу доставити примедбе на студију у писаном 
облику Служби за привреду и локални економски развој Општинске управе 
општине Ириг. 

Јавна презентација и јавна расправа одржаће се у Иригу, у просторијама 
Општинске управе општине Ириг, дана 27.03.2020. године у 13 часова. 

Заседање техничке комисије ће се обавити у присуству носиоца пројекта и 
обрађивача студије, а датум ће се утврдити након завршетка јавног увида. 

Извештај о јавном увиду и раду техничке комисије биће достављен 
надлежном органу који ће у коначном поступку одлучити о давању сагласности на 
предметну студију о процени утицаја или о одбијању захтева на основу 
спроведеног поступка и Извештаја техничке комисије. 
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