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Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Служба за  заштиту  животне
средине и одрживи развој, на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 5. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 33. и 34. Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице
(„Сл. лист  града Суботице“,  бр.  18/17 – пречишћен текст), по овлашћењу број  IV-031-348/2018 од
3.9.2018.  године,  поступајући  по  захтеву  носиоца  пројекта Андраша Плетикосић,  Палић,  Николе
Тесле бр. 32, овлашћен од стране предузећа „ИМЛЕК“ а.д. Београд, Падинска скела, Индустријско
насеље бб, Београд, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  за  пројекат:  „РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  ДОГРАДЊА  ОБЈЕКТА
ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ“, на катастарској парцели 36153/1 КО Доњи град, Суботица, у улици
Толминска бр. 10, потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта „ИМЛЕК“ а.д. Београд, Падинска скела, Индустријско
насеље бб, Београд, да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у
складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну 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), узимајући у обзир кумулативне ефекте који се одвијају у склопу производног комплекса у
оквиру кога се реализује предметни пројекат.

Образложење

Подносилац  захтева  Андраш  Плетикосић,  Палић,  Николе  Тесле  бр.  32,  овлашћен  од  стране
носиоца  пројекта  предузећа  „ИМЛЕК“  а.д.  Београд,  Падинска  скела,  Индустријско  насеље  бб,
Београд,  обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну  средину  пројекта:  „РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  ДОГРАДЊА  ОБЈЕКТА  ПРЕХРАМБЕНЕ
ИНДУСТРИЈЕ“, на катастарској парцели 36153/1 КО Доњи град, Суботица, у улици Толминска бр. 10
(46.064471о, 19.686407о).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-
08/I-501-315/2018 дана 19.10.2018.

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева  достављени  су  Локацијски  услови  од  Секретаријата  за
грађевинарство бр. IV-05-353-3-285/2018 од 2.10.2018. године, Идејно решење бр. Е-82/2018 од јула
2018. године, израђено од стране предузећа  „РОПРОЈЕКТ“ д.о.о., Суботица, Димитрија Туцовића бр.
2, Пуномоћ од „ИМЛЕК“ а.д.  Београд, Падинска скела, Индустријско насеље бб, Београд  и доказ о
уплати републичке административне таксе од 25.10.2018. године.

На предметној локацији се планира доградња постојећег магацинског простора са формирањем
нових  садржаја  намењених  третману  готових  производа.  У  планираном  дограђеном  објекту  са



реконструкцијом  формирају  се  4  просторије:  магацин  који  се  садржава  као  складишни  простор,
ферментациона комора, ходник и расхладна комора. 

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 9. –  Прехрамбена
индустрија,  подтачка  4.  –  Постројења за обраду,  третман и прераду млека),  чиме се сврстава у
пројекте за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.,
135/04  и  36/09),  о  поднетом  захтеву  је  обавештена  јавност  оглашавањем  у  средствима  јавног
информисања (на сајту Града Суботице 25.10.2018. и у штампаним гласилима Сваштара  5.11.2018.,
Hrvatska  riječ  2.11.2018.  и Magyar  Szó 24.,25.11.2018.  године),  као  и  заинтересовани  органи  и
организације путем електронске поште (Месна заједница „Кертварош“ и Регионални Архус центар).

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,
заинтересованих органа и организација.

Орган  је,  у  поступку  утврђивања  чињеничног  стања,  констатовао  да   се  предметни  пројекат
планира  у  оквиру  производног  комплекса  предузећа  за  прераду  млека  и  млечних  прерађевина
„ИМЛЕК“ а.д., за који је покренут поступак издавања интегрисане дозволе, сходно закону којим се
уређује интегрисано спречавање загађења. Узимајући у обзир критеријум за потребу израде студије о
процени утицаја на животну средину по Уредби  о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати  израда студије  процене утицаја  („Сл.
гласник РС“, бр. 114/08),  капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан, као и чињеницу да се
планирано проширење,  поред магацинског  простора,  односи и на производне објекте у којима се
обавља третман готових производа, орган сматра да је за предметни пројекат потребна израда студије
о процени утицаја на животну средину, којим ће се сагледати могући утицаји и предвидети неопходне
мере за спречавање негативних утицаја на животну средину, узимајући у обзир кумулативне ефекте
активности који се одвијају у оквиру производног комплекса.

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и
36/09), прописано је да одлуком којом се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину,
надлежни орган може одредити обим и садржај студије о процени утицаја, што је у овом случају и
учињено.

На основу изнетог 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 и заштиту животне
средине, уз доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 470,00
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“, br. 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., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 -
усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 – испр. и 50/18 – усклађени дин. изн.).

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви

Обрадила:
Нора Секер, мастбиол.

  Шеф Службе
            Жика Рех, дипл.биол.
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