
Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ириг,  
у  складу са  чланом 25. и чланом 29. 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  давању сагласности на Студију процене утицаја на животну средину 

 
Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе 

општине Ириг, на основу уредно поднетог захтева носиоца пројекта ЈП ''СРБИЈА 
ГАС'' Нови Сад, ул. Народног фронта бр.12, спровела је поступак одлучивања о давању 
сагласности на Студију процене утицаја на животну средину 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 Крушедол Прњавор са корисничким гасоводним прикључцима -ДГМ 
''Ириг -Исток'' чија се реализација планира на катастарским парцелама бр. 9725, 
9728/2, 9710/1, 9780, 5327 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. По спроведеном поступку оцене 
студије у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) као и Извештаја Техничке комисије 
за оцену студије о процени утицаја на животну средину бр. 01-501-14/2020-3 од 
06.04.2020.године донето је решење бр. 02-501-13/2020 од 13.04.2020. године којим 
је утврђено да се даје сагласност на Студију за предметни пројекат на животну 
средину. 

Студија о процени утицаја на животну средину 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 Крушедол Прњавор са корисничким гасоводним прикључцима -ДГМ 
''Ириг -Исток'' указује да планирани пројекат неугрожава животну средину на 
предметној локацији сагласно условима и мерама које су студијом о процени 
утицаја утврђени. 

Обавеза носиоца пројекта је да у циљу заштите животне средине: 
а) пројекат изведе у складу са техничком документацијом и Студијом о 

процени утицаја на животну средину: 
б) спроведе мере заштите животне средине у циљу спречавања, смањења и 

где је могуће отклањања сваког значајнијег утицаја на животну средину у току 
реализације, редовног рада и по престанку рада пројекта; 

в) спроведе мере заштите за спречавање удеса, одговора на удес и за 
отклањање последица удеса у току реализације и редовног рада пројекта:     



Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма праћења 
утицаја на животну средину за наведени пројекат и да податке добијене 
мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине и општинском 
органу на начин и у роковима дефинисаним студијом. 

Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове 
сагласности пријави радове, односно отпочне са реализацијом пројекта. У 
супротном се студија мора ажурирати. 

Решење о давању сагласности на Студију је коначно у управном поступку и 
против њега се може покренуту управни спор пред надлежним Управним судом у 
року од 15 дана од дана пријема решења. 

Служба за привреду и локални    
         економски развој 


