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На основу члана 2. тачка 2. алинеја 3., члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице („Сл.
лист града Суботице“, бр. 18/17 – пречишћен текст, 30/17 и 5/20), поступајући по захтеву инвеститора
„SKALA GREEN“  д.о.о.,  Суботица,  Сегедински пут бр.  90,  Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту
животне  средине,  Служба  за  заштиту животне средине  и  одрживи развој, по овлашћењу број  IV-031-
369/2018 од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат:
„Реконструкција и доградња постојећег објекта -  зграде пословних услуга и пренамена у пословно-
производно-складишни објекта“, на катастарским парцелама 11080/1 и 11080/10, К.О. Доњи град, у улици
Београдски пут бр. 130, Суботица, израђену од стране предузећа „АТЛ СТУДИО“ д.о.о.  за пројектовања,
извођење грађевинских радова  и  инжењеринг,  Суботица,  Липарска  бр.  17,  ознаке:  Суботица,  Фебруар
2022. године.

II  –  Обавезује  се  носилац  пројекта  да  спроведе  мере  заштите  животне  средине  утврђене  у
Поглављу 8 студије из тачке I овог решења.

III – Обавезује се носилац пројекта да спроведе програм праћења утицаја на животну средину из
Поглавља 9  студије из тачке I овог решења.

IV – О трошковима поступка биће решено посебним решењем.

Образложење

Дана 23.12.2021. године,  инвеститор  „SKALA GREEN“  д.о.о.,  Суботица,  Сегедински пут бр. 90,
обратио се овом Секретаријату као надлежном органу за давање сагласности на Студију о процени утицаја
пројекта  на  животну  средину  за  пројекат:  „Реконструкција и доградња постојећег објекта -  зграде
пословних услуга и пренамена у пословно-производно-складишни објекта“,  на катастарским парцелама
11080/1 и 11080/10, К.О. Доњи град, у улици Београдски пут бр. 130, Суботица (46.076729⁰; 19.676418⁰). Уз
захтев  подносилац  је  приложио:  три  примерка  студије,  ознаке:  Суботица,  децембар 2020.  године.,
електронску верзију студије и потврду о уплати републичке административне таксе у износу од 139.280,00
динара.

Решењем број  IV-08/I-021-1/2021-08 од  30.12.2021.  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. 
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Дана 31.12.2021. године је предмет презаведен у број IV-08/I-501-12/2022.

У складу са чланом 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.,
135/04 и 36/09), о поднетом захтеву, времену и месту јавног увида и јавне расправе, обавештена је јавност
оглашавањем у средствима јавног информисања која излазе на четири језика која су у службеној употреби
на територији Града Суботица  (на  сајту Града Суботице 28.12.2021. године  и у штампаним гласилима
Суботичке новине 14.01.2022. - на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ 14.01.2021. - на хрватском
језику и  Мagyar Szó 15,16.01.2022.  - на мађарском језику),  као и заинтересовани органи и организације
путем електронске поште (Регионални Архус центар Суботица и МЗ „Александрово“ - 28.12.2021.), те је
организован јавни увид и јавна расправа, у складу са Законом, који је трајао од 22.11.2021. до 22.12.2021.
године.

О    јавном увиду и  јавној  расправи,  Секретаријат  је  сачинио  извештај  са  систематизованим
прегледом  мишљења  заинтересованих  органа  и  организација  под  бројем  IV-08/I-501-12/2022-01  од
08.02.2021. године и доставио га истог дана Техничкој комисији,  којим је констатовано да током трајања
јавног увида није било представника заинтересованих органа, организација и јавности за извршење јавног
увида.

 На  јавној  расправи  одржаној  08.02.2022.  године  у  просторијама  Службе  за  заштиту  животне
средине  присутни  су  били  представник  надлежног  органа,  председник  и  чланови  Техничке  комисије,
представник израђивача студије („АТЛ СТУДИО“ д.о.о. за пројектовања, извођење грађевинских радова и
инжењеринг, Суботица, Липарска бр. 17) и заинтересована јавност. 

Техничка комисија је  дана 11.02.2022. године,  на одржаној првој седници, констатовала да  су
потребне измене и допуне студије и истог дана упутила овом органу Предлог за измене и допуне студије,
ознаке: Суботица,  децембар 2020. године..  Примедбе техничке комисије у предлогу за измене и допуне
студије су се огледале у следећем:

1. -  у поглављу 3.1.2 Постојећи  објекти,  реконструкција  и  планиране  интервенције,  односно  у
поглављу 3.1.3 Планирани објекти – изградња -→ проширити садржаје допуном предвиђених
простора намењених складишту сировина (за алатницу; за производњу пластичних производа)
и описати поступак прихвата, смештаја и изузимања истих;

2. - у  поглављу 3.1.4. Опис објеката, просторна организација и инфраструктура   -→  детаљније
приказати  предвиђена  решења  везана  за  грејање,  односно  вентилацију  проиводних  и
администативних целина;

3. - у оквиру описа пројекта да се наведе планиран начин организације рада у постројењу (број
смена током 24 сата ) као и време трајања сменског рада и

4. -  да  електронски  примерак  Студије  буде  идентичан  исправљеним  и  допуњеним  штампаним
примерцима. 

Служба је сходно предлогу Техничке комисије дана 11.02.2022. године упутила странци Захтев за
измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину број IV-08/I-501-12/2021-3 и дала рок од 30
дана за достављање измењене и допуњене студије.

Органу су дана 25.02.2022. године године достављена три штампана примерка допуњене студије и
један електронски, ознаке: Суботица, фебруар 2022. године. Допуне студије су дана 28.02.2022. године,
електронским путем, прослеђене члановима Техничке комисије на даљу оцену.

Након  друге  седнице  Техничке  комисије  одржане  04.03.2022.  године  и  обављеног  оцењивања,
Техничка комисија је органу дана 07.03.2022. године доставила Извештај са оценом Студије и предлогом
одлуке о давању сагласности на студију, број IV-08/I-501-12/2022-k6 од 07.03.2022. године.

Орган је  спровео поступак утврђивања чињеничног стања на основу увида у захтев за  давање
сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Реконструкција и доградња
постојећег објекта - зграде пословних услуга и пренамена у пословно-производно-складишни објекта“, на
катастарским парцелама 11080/1 и 11080/10, К.О. Доњи град, у улици Београдски пут бр. 130, Суботица.

Из извештаја са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности на студију број IV-08/I-
501-12/2022-k6  од  07.03.2022.  са  појединачним  мишљењима  чланова  Техничке  комисије,  уз  који  је
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приложен  записници  са  седница  Техничке  комисије,   утврђено  је  да  је  Техничка  комисија  спровела
поступак оцењивања на основу законски прописаних критеријума, те да је навела да измењена и допуњена
студија задовољава критеријуме предвиђене Законом 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), као и 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.  На  основу
наведеног Техничка комисија је предложила надлежном органу давање сагласности на предметну студију.

Чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и
36/09) предвиђено је да надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја,
на основу спроведеног поступка и извештаја Техничке комисије. 

На основу горе наведеног, орган је донео одлуку као у диспозитиву.

Такса по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама  („Сл. гласник
РС“, бр. 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., 50/18 - усклађени дин. изн, 95/18, 38/19 – усклађени дин. изн., 86/19, 90/19 – испр., 98/20 - усклађени
дин. изн., 144/20 и 62/21- усклађени дин. изн.) у износу од 43.530,00 (четрдесеттрихиљадепетстотридесет)
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 судом 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 информисања.

Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл.инж.пољопривреде

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