
1 

 

Република Србија 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности 

Група за обједињену процедуру 

Број 501-17/2019-02 

02. септембар 2019.године 

ЖAБАРИ 

 

 

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене 

делатности Oпштинске управе општине Жабари, на основу члана 10. и 29. Закона о процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009), у предмету захтева за 

одлучивање о потреби процeне утицаја на животну средину подземних цевовода за 

дистрибуцију гаса на територији опшине Жабари, који је поднео овлашћено лице предузећа 

„ГАС ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда ул. Драгослава Срејовића бр. 1в, издаје се 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ  

ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Обавештава се јавност да је спроведен поступак одлучивања о потреби процене 

утицаја на животну средину за пројекте локалног подземног цевовода за дистрибуцију гаса 

на територији општине Жабари, чији је носилац пројеката ЈП „СРБИЈАГАС“  Нови Сад-

Сектор за инвестиције у Београду ул. Аутопут бр. 11, 11070 Нови Београд, и то за: 

1) Пројекат локалног подземног цевовода за дистрибуцију гаса са корисничким 

прикључцима ДГМ „Жабари“, на локацији К.О. Жабари, К.О. Четереже и К.О. 

Породин, у општини Жабари, у складу са пројектом предвиђеном трасом гасовода 

од полиетиленских цеви радног притиска до 4 бара, укупне дужине 31.078м (oд 

тога дужина гасовода Ø40мм: 11.555м,  дужина гасовода Ø63мм: 4.253м, дужина 

гасовода Ø90мм: 12.147м дужина гасовода Ø125мм: 1.598м, дужина гасовода 

Ø80мм: 1.525 м), на основу кога је донето решење о грађевинској дозволи број 

предмета ROP-ZAB-28008-CPI-2/2017, заводни број 351-21/2017-02 од 16. март 

2017.године; 

2) Пројекат локалног подземног цевовода за дистрибуцију гаса са корисничким 

водовима ДГМ „Породин“ на локацији К.О. Породин и К.О. Витежево у општини 

Жабари, у складу са пројектом предвиђеном трасом гасовода од полиетиленских 

цеви радног притиска до 4 бара, укупна дужина гасовода 39.480м (oд тога дужина 

гасовода Ø40мм: 13.391м,  дужина гасовода Ø63мм: 4.780м, дужина гасовода 

Ø90мм: 13.998м дужина гасовода Ø125мм: 5.966м, дужина гасовода Ø180мм: 

1.345м, и дужина гасовода Ø250мм: 0м), на основу кога је донето решење о 

грађевинској дозволи број предмета ROP-ZAB-25549-CPI-2/2018, заводни број 

351-101/2018-02 од 11. октобар 2018.године; 

3) Пројекат локалног подземног цевовода за дистрибуцију гаса са корисничким 

водовима ДГМ „Ореовица“ на локацији К.О. Александровац, К.О. Ореовица, 

К.О. Полатна, К.О. Сибница, К.О. Симићево, и К.О. Влашки До у општини 

Жабари, у складу са пројектом предвиђеном трасом гасовода од полиетиленских 

цеви радног притиска до 4 бара, укупне дужине 68.029м (oд тога дужина гасовода 

Ø40мм: 33.216м,  дужина гасовода Ø63мм: 8.210м, дужина гасовода Ø90мм: 

14.072м дужина гасовода Ø125мм: 8.396м, дужина гасовода Ø180мм: 2.418м, и 

дужина гасовода Ø225мм: 1.717м), на основу кога је донето  решење о 

грађевинској дозволи број предмета ROP-ZAB-5111-CPI-2/2019, заводни број  351-

39/2019-02 од 24. мај 2019.године; 



2 

 

4) Пројекат локалног подземног цевовода за дистрибуцију гаса са корисничким 

водовима ДГМ „Панково 2“ на локацији К.О. Брзоходе, К.О. Кочетин, К.О. 

Миријево и К.О. Свињарево у општини Жабари, у складу са пројектом 

предвиђеном трасом гасовода од полиетиленских цеви радног притиска до 4 бара, 

укупне дужине 31.074м (oд тога дужина гасовода Ø40мм: 16.262м,  дужина 

гасовода Ø63мм: 10.514м, дужина гасовода Ø90мм: 4.298м дужина гасовода 

Ø125мм: 0м, дужина гасовода Ø180мм: 0м, и дужина гасовода Ø250мм: 0м), на 

основу кога је донето решење о грађевинској дозволи број предмета ROP-ZAB-

5646-CPI-2/2018, заводни број 351-75/2018-02 од  15. август 2018.године; 

5) Пројекат локалног подземног цевовода за дистрибуцију гаса ДГМ „Велико село 

2“ на локацији К.О. Тићевац у општини Жабари, у складу са пројектом 

предвиђеном трасом гасовода од полиетиленских цеви радног притиска до 4 бара, 

укупне дужине 6.970м (oд тога дужина гасовода Ø40мм: 1.944м,  дужина гасовода 

Ø63мм: 2.688м, дужина гасовода Ø90мм: 2.338м дужина гасовода Ø125мм: 0м, 

дужина гасовода Ø180мм: 0м, и дужина гасовода Ø250мм: 0м), на основу кога је 

донетог решења о грађевинској дозволи број предмета ROP-ZAB-1136-CPI-3/2018, 

заводни број 351-74/2018-02 од 14. август 2018.године; и 

6) Пројекат локалног подземног цевовода за Дистрибутивни гасовод МОП 16 бар на 

територији општине Жабари, деоница ГМ 08-05/7 (од границе са општином 

Петровац на Млави, преко ГРЧ и МРС „Жабари“ до МРС „Ореовица“) и деоница 

ГМ 08-05/7-1 (одвојак за МРС „Породин“), са припадајућим објектима на траси: 

ГРЧ „Жабари“, МРС „Жабари“, МРС „Ореовица“ и МРС „Породин“, у К.О. 

Брзоходе, К.О. Четереже, К.О. Жабари, К.О. Сибница, К.О. Полатна, К.О. 

Симићево, К.О. Ореовица и К.О. Породин, у складу са пројектом предвиђеном 

трасом гасовода од челичних цеви радног притиска до 16 бара, укупне дужине 

гасовода 19.387м (дужина гасовода Ø219,1мм: 7.162м, дужина гасовода Ø168,2мм 

6.989м,  дужина гасовода Ø114,3мм: 5.236м), на основу кога су издати локацијски 

услови број предмета ROP-ZAB-18264-LOC-1/2019, заводни број 353-26/2019-02 

од 26. јул 2019.године. 

У спроведеном поступку донето је решење број 501-17/2019-02 од 02. септембар 

2019.године, којим је утврђено да за предметне пројекте НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја 

на животну средину, услед тога јер су то пројекти за које није обавезна процена утицаја на 

животну средину, односно пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину као цевоводи за транспорт гаса, осим интерних фабричких цевовода дужине преко 

10 км и пречника преко 150 мм, како је прописано редним бројем 4. тачка 1. Листе II 

пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, у складу са Уредбом 

о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које 

се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 114/2008) 

 Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид 

у донето решење у канцеларији Групе за обједињену процедуру, Одељења за привреду 

урбанизам и друштвене делатности Oпштинске управе општине Жабари сваког радног дана, 

у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. Такође могу изјавити жалбу на 

донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује 

Министарству заштите животне средине, преко овог органа. 

 

Доставити: 

(1) архива, 

(2) огласна табла општине Жабари, 

(3) веб презентација општине Жабари, 

(4) НИПД „Реч народа“ А.Д. Пожаревац. 

 


