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Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Служба за  заштиту  животне
средине и одрживи развој, на основу члана 2. став 1. тачка 2. алинеја 3. и члана 24. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени Гласник РС“ бр. 135/04  и 36/09), члана 33. и 34 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи
Града Суботице ("Сл. лист града Суботице", бр. 18/2017 - пречишћен текст) и овлашћења број IV-031-
201/2016-8 од 01.12.2016. године, поступајући по захтеву „АNDEX” доо Суботица, Сегедински пут
бр.  110,  у  поступку одлучивања о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну
средину  пројекта:  „Индустријско-складишни  комлекс“,  Палић,  између  улица  Ловачке,  41.  Нове,
Палмине и североисточне границе грађевинског рејона у Суботици, на катасарским парцелама бр.
3691/3,  3691/11,  3691/12,  3691/13,  3691/14,  3691/15,  3691/16,  3691/17,  3691/18,  3691/19,  3691/23,
3691/24, 3691/25, 3691/27 к.о Палић, доноси:

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:   „Индустријско-
складишни комплекс“,  Палић,  између улица Ловачке,  41.  Нове,  Палмине и североисточне границе
грађевинског рејона у Суботици,  на катасарским парцелама бр.  3691/3,  3691/11,  3691/12,  3691/13,
3691/14, 3691/15, 3691/16, 3691/17, 3691/18, 3691/19, 3691/23, 3691/24, 3691/25, 3691/27 к.о Палић,
израђену од стране „EURO GREEN“ доо Нови Сад, Мирослава Антића бр. 14, број документа: СПУ
11-1/2017; новембар 2017. године.

II – Налаже се носиоцу пројекта да при реализацији предметног пројекта у свему испоштује услове
осталих надлежних органа и организација,  а  нарочито мере заштите животне средине утврђене у
предметној студији (поглавље 8) и програм праћења утицаја на животну средину (поглавље 9).

III – Решење и предметна Студија о процени утицаја саставни су део техничке документације.

IV – О трошковима поступка биће решено посебним решењем.

Образложење

Предузеће „АNDEX” доо Суботица, Сегедински пут бр. 110, обратило се овом Секретаријату
као  надлежном органу за  давање сагласности на  Студију о  процени утицаја  на  животну средину
пројекта: „Индустријско-складишни комплекс“, Палић,  између улица Ловачке, 41. Нове, Палмине и
североисточне  границе  грађевинског  рејона  у  Суботици,  на  катасарским парцелама бр.  3691/3,



3691/11,  3691/12,  3691/13,  3691/14,  3691/15,  3691/16,  3691/17,  3691/18,  3691/19,  3691/23,  3691/24,
3691/25, 3691/27 к.о Палић (46.113346º, 19.755601⁰).

Секретаријат  је  о  поднетом  захеву  обавестио јавност  путем  сајта  Града  Суботице,  у
средствима јавног информисања („Суботичке новине“- 29.09.2017. године, „Hrvatska riječ“- 6.10.2017.
године,  „Мagyar  Szó”- 27.09.2017.  године) и  доставо  обавештење  заинтересованим  органима  и
организацијама путем електронске поште (Архус центар и  МЗ „Палић“- 22.09.2017. године.),  те је
организован јавни увид који је трајао од 2.10.2017. до 30.10.2017. У законски предвиђеном року, није
било достављених мишљења ни примедби као ни извршеног јавног увида од стране заинтересованих
органа, организација и јавности..

Решењем број IV-08/I-021-1/2017-5 од 29.09.2017. године образована је Техничка комисија са
задатком да испита и утврди да ли је Студија израђена у складу са важећим прописима, као и да оцени
Студију са аспекта подобности предвиђених мера у погледу утицаја рада објекта на окружење. 

О  организованом  јавном  увиду  и  јавној  расправи,  Секретаријат  је  сачинио  извештај  са
систематизованим  прегледом  мишљења  заинтересованих  органа  и  организација  и  доставио  га
Техничкој комисији дана 31.10.2017. године.

Техничка комисија је, након одржане 1. седнице одржане 31.10.2017. године на основу анализе
предметне студије и достављених мишљења чланова техничке комисије, констатовала да  предметна
студија  не  задовољава  прописане  критеријуме по питању анализе  свих потенцијалних утицаја  на
животну средину и по питању усклађености са условима издатим од стране јавног водопривредног
предузећа, по којима није дозвољено испуштање технолошких отпадних вода у мелиорациони канал
без одговарајућег процеса пречишћавања. Сходно томе, комисија 2.11.2017. је органу упутила предлог
бр. IV-08/I-501-363/2017-k3 у коме је констатовала да је потребно урадити измене и допуне студије,
узимајући  у  обзир  специфичност  локације  и  заштићена  подручја  која  се  налазе  у  непосредној
околини,  затим,  исправити  формалне  и  типографске  грешке,  избацити  делове  који  не  припадају
предметној  студији  и  не  односе  се  на  предметну локацију  и  преиспитати  део  који  се  односи на
пречишћавање отпадних вода, технологију пречишћавања и планирани реципијент. 

Дана 3. 11. 2017. године, секретаријат је, на основу предлога техничке комисије, у складу са
чланом 23. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину, упутио носиоцу пројекта захтев за
допуну студије, у коме се носиоцу даје рок од 60 дана да изврши  следеће допуне: студију допуни
елементима заштите природе,  преиспита усклађеност мера заштите вода од загађивања (одвођење и
пречишћавање технолошких отпадних вода) са условима надлежног водопривредног предузећа бр. I-
882/5-17 од 19.7.2017. године, по којима је забрањено испуштање било каквих вода осим условно
чистих  атмосферских  вода  у  мелиорационе  канале,  као  и  да  је  технолошке  отпадне  воде  и
употребљене отпадне воде од чишћења и прања машина,  опреме и простора могуће испуштати у
мелиорациони канал Вински подрум само након пречишћавања на уређају за пречишћавање отпадних
вода  тако  да  се  постигне  прописани  квалитет  ефлуента;  прибавити  услове  надлежног  јавног
комуналног предузећа за одвођење отпадних вода, размотрити могућност да реципијент технолошких
отпадних  вода,  након  одговарајућег  поступка  пречишћавања,  буде  јавна  канализација  и  студију
допунити  смерницама  са  методама  пречишћавања  које  би,  у  складу  са  најбољим  доступним
техникама, омогућиле одговарајући квалитет који се упушта у реципијент; јасно пропише врсту и
динамику испитивања свих чинилаца животне средине предвиђених Студијом, укључујући и обавезу
испитивања нултог стања квалитета земљишта и подземних вода из прве издани (пре почетка рада
постројења) као и редовну динамику испитивања и извештавања за време рада постројења (емисије у
ваздух и воде и ниво буке);  пропише мере контроле посуда NH3 у складу са важећим прописима
којима се регулишу технички захтеви рада опреме под притиском и исправи формалне и типографске
грешке у Студији (избацивање делова који се не односе на предметни пројекат  - фабрика сточне
хране, фабрика сладоледа, квалитет земљишта општине Жабаљ, експлозија органске прашине, итд).

Дана 14.11.2017. носилац пројекта је доставио измењену и допуњену студију (у штампаној и
електронској  форми,  у  складу  са  Законом)  која  је  истог  дана  прослеђена  члановима  Техничке
комисије.

Дана  20.11.2017.  године,  након  одржане  друге  седнице  Техничке  комисије,  органу  је
достављен Извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке о давању сагласности
бр.  IV-08/I-501-363/2017-к5.  У  извештају  је  констатовано  да  измењена  и  допуњена  студија
задовољава критеријуме предвиђене Законом о процени утицаја  на живону средину ("Сл.  гласник



РС", бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС",  бр.  69/05),  да су мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних
утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта,
рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта, предвиђене у студији подобне и да се
предлаже давање сагласности на предметну студију.

Узимајући у обзир наведене чињенице,  одлучено је као у диспозитиву.

Такса по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник
РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 -
др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 -
усклађени  дин.  изн.)  у  износу од   38.830,00  (тридесетосамхиљадаосамстотинатридесет)  динара  у
корист рачуна број 840-742221843-57, позив на број 97 69236.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог
решења носилац пројекта може покренути управни спор пред Управним судо у року од 30
дана  од  дана  пријема  решења,  а  заинтересована  јавност  у  року  од  30  дана  од  дана
објављивања обавештења о донетом решењу у средствима јавног информисања.

Решење доставити:
1. Носиоцу пројекта 
2. Служби за инспекцијско надзорне послове 
3. Архиви,

Секретар Секератријатa
Ливија Нађ, маст. инж. пољопривреде


