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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 10. став 5. 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), 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 носиоца пројекта „АНИПЛАСТ“ д.о.о., Палић, Хоргошки пут
бр. 109, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Постројење за обављање делатности третмана, односно
складиштења, поновног искориштења неопасног отпада“, к.п. 6093/1 КО Палић, у улици Хоргошки
пут бр. 170, Палић, потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  -  ОДРЕЂУЈЕ  СЕ обим  и  садржај  студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину
предметног пројекта и обавезује носилац пројекта „АНИПЛАСТ“ д.о.о.,  Палић, Хоргошки пут бр.
109,  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)
[у даљем тексту: Правилник], а нарочито да: 

1) Обради опис чинилаца животне средине за које постоји могућност да буду знатно изложени
ризику  услед  извођења  предметног  пројекта  - фауну,  флору,  пејзаж,  воду  и  међусобни  однос
наведених чинилаца -  у складу са чланом 6. Правилника;

2) Обради опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину, а нарочито у погледу
утицаја  на  квалитет  вода  и  утицаја  на  заштићено  природно  добро Специјални  резерват  природе
„Лудашко језеро“ - у складу са чланом 7. Правилника; 

3)  Од надлежног органа  прибави акт  о  условима заштите  природе  у  складу са  чланом 9.
Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр., 14/16, 95/18 – др. закон и
71/21) и на основу прописаних услова обради предвиђене мере за спречавање, смањење и отклањање
сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину - у складу са чланом 9. Правилника;

4) Сачини Програм праћења утицаја предметног пројекта на животну средину са параметрима
на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину, као и местима, начином и
учесталошћу мерења утврђених параметара – у складу са чланом 10. Правилника.
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Образложење

Носилац  пројекта  „АНИПЛАСТ“  д.о.о.,  Палић,  Хоргошки  пут  бр.  109,  обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Постројење  за  обављање  делатности  третмана,  односно  складиштења,  поновног  искориштења
неопасног отпада“, заведен под бројем IV-08/I-501-233/2021, к.п. 6093/1 КО Палић, у улици Хоргошки
пут бр. 170, Суботица (46.102142⁰; 19.786388⁰).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе
Суботица дана 13.10.2021. године под бројем IV-08/I-501-233/2021.

Уз попуњен образац захтева достављено је:  Решење о озакоњењу објекта, издато од стране
Секретаријата за грађевинарство бр. IV-05-351-7998/2020-ж од дана 21.04.2021. године; Клаузула о
овери  копије  бр.  УОП-III:1873-2021,  у  Суботици,  дана  22.04.2021.  године;  Решење  о  давању
сагласности на детаљну анализу утицаја објекта за производњу предмета и рециклажу пластике на
животну  средину,  издато  од  стране  Покрајинског  секретаријата  за  заштиту  животне  средине  и
одрживи развој,  бр.  119-501-00870/2004-04 од дана 17.03.2004.  године,  Решење о усвајању жалбе,
издато од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, бр. 140-501-
498/2020-02 од дана 08.07.2020. године и Радни план управљања отпадом – Анипласт доо Палић из
марта 2020. године.

Увидом у достављени захтев, орган је констатовао да исти није уредан, јер није достављен
доказ  о  уплати  Републичке  административне  таксе.  Дана  14.10.2021.  године  је  носиоцу  пројекта
послао допис да у року од 30 дана допуни захтев доказом о уплати републичке административне
таксе.  Такође,  како је  подносилац уз  захтев приложио Решење о давању сагласности на детаљну
анализу утицаја објекта за производњу предмета и рециклажу пластике на животну средину, издато од
стране  Покрајинског  секретаријата  за  заштиту  животне  средине  и  одрживи  развој,  бр.  119-501-
00870/2004-04 од дана 17.03.2004. године, захтевом за допуну од 14.10.2021. године је од подносиоца
затражено да достави и документ Детаљне анализе на коју се приложена сагласност односи [у даљем
тексту: Детаљна анализа], како би орган могао да утврди чињенице на које се објекте и делатности
предметна Детаљна анализа односи. 

Дана 15.11.2021. је органу достављена допуна захтева од стране носиоца пројекта, чиме је
комплетиран уредан захтев.

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  која  излазе  на  четири  језика  која  су  у  службеној  употреби  на  територији  Града
Суботица (на сајту Града Суботице 22.11.2021. године и у штампаним гласилима Суботичке новине
26.11.2021.  -  на  српском и  буњевачком језику,  Hrvatska  riječ  26.11.2021.   -  на  хрватском језику и
Magyar  Szó  20.09.2021.  године  –  на  мађарском  језику).  О  захтеву  су  путем  електронске  поште
обавештени и заинтересовани органи и организације  (Регионални Архус центар Суботица,  Месна
заједница „Палић“ и Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ - 22.11.2021.). Орган је од јавног комуналног
предузећа надлежног за ЈКП „Водовод и канализација“ затражио информацију да ли је објекат који је
предмет процене утицаја прикључен на јавну канализацију.

У законом прописаном року мишљења су доставили ЈП „Палић-Лудаш“ и Месна заједница
„Палић“.  Дана  29.11.2021.  године  ЈКП  „Водовод  и  канализација“  доставило  је  информацију  да
предметни објекат није корисник јавне канализације.

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев, радни план постројења за управљање
отпадом, решење о озакоњењу објекта, решење о давању сагласности на детаљну анализу утицаја
објекта  за  производњу  предмета  и  рециклажу  пластике  на  животну  средину,  документ  Детаљне
анализе,  решење  Покрајинског  секретаријата  о  усвајању  жалбе,  достављена  мишљења  Месне
заједнице Палић и ЈП „Палић-Лудаш“, као и информацију ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. 

Увидом у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао да је исти поднео носилац пројекта „АНИПЛАСТ“ д.о.о., Палић, Хоргошки пут бр. 109,
за  пројекат:  „Постројење  за  обављање  делатности  третмана,  односно  складиштења,  поновног
искориштења неопасног отпада“, заведен под бројем IV-08/I-501-233/2021,  к.п. 6093/1 КО Палић, у
улици Хоргошки пут бр. 170, Суботица.

Увидом у радни план управљања отпадом, орган је констатовао да се њиме уређује начин
управљања (складиштење и третман) неопасног отпада полиетилена који се преузима од овлашћених
оператера за неопасан отпад и који се користи као секундарна сировина. Постројење за третман и
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складиштење отпада налази се у насељу Палић, у улици Хоргошки пут 170, на катастарској парцели
6093/1 КО Палић. У Радном плану се наводи да се технолошке отпадне воде од прања отпада након
процеса  чишћења  и  филтрирања  у  објектима  одводе  до  пречистача  отпадних  вода  где  се  врши
механичко пречишћавање отпадних вода, да пречистач отпадних вода поседује сепараторе за одвајање
евентуалних масти и уља и сита за одвајање ситних љуспица од пластике, као и да се након третмана
пречишћавања воде упуштају у јавну канализациону мрежу насеља Палић. Простор за складиштење
отпада  је  површине  200  m2.  Запремина  складишног  простора  800  m3.  Капацитет  простора  за
складиштење износи 100 t и он се пуни са маскималном запремином од 75%.  Третман отпада састоји
се  од  разврставања  отпада  по  појама,  млевења,  дробљења,  млевења,  прања  самлевене  сировине,
центрифугирања, хлађења, агломерирања и гранулирања сировине отпада на екструдеру методом за
топло  сечење.  Од  сировине  се  производе  ПЕ  цеви  за  наводњавање,  које  се  конфекционирају
(обележавају), пакују и складиште. 

Из  достављеног  решења  о  давању  сагласности  на  Детаљну  анализу  утицаја  објекта  за
производњу предмета и рециклажу пластике на животну средину издатог од стране Покрајинског
секретаријата за  заштиту животне средине и одрживи развој  од дана 17.03.2004.  године,  орган је
констатовао да се сагласност издаје на „Детаљну анализу утицаја објекта за производњу предмета и
рециклажу пластике, на животну средину“ са локацијом на катастарским парцелама број 6092 и 6093
К.О. Палић. 

Из  достављене  Детаљне  анализе  утицаја  објекта  за  производњу  предмета  и  рециклажу
пластике на животну средину, Суботица авг. 2003.,  израђене од стране предузећа „СМИМ“ д.о.о. за
савремени  инжењеринг  и  маркетинг,  Суботица,  Штросмајерова  бр.  6,  констатовано  је  да  се  на
предметном комплексу у тренутку израде Детаљне анализе налазио погон за рециклажу пластике и да
се за производњу користио отпад пластике (од полиетиленске и полипропиленске пластике, највише
пластичне фолије и кесе) са депонија и отпадна пластика из производње. У поглављу 2.1. Постојеће
стање  животне  средине,  наводи  се  да  с  обзиром  да  су  на  посматраном  простору  формирани
антропогено делимично и потпуно измењени екосистеми (тзв. вештачки екосистеми), еко-капацитет
као фактор процене неће бити разматран. У поглављу 2.6 – Флора, фауна и заштићена културна добра,
наводи се да на предметним парцелама и ближој околини нису регистроване заштићене или ретке
биљне заједнице. У поглављу 3.5 – Третман отпадних токова, наводи се да муљ (талог) који настаје на
уређају  за  предтретман  отпадних  вода,  у  количинама  од  око  60  kg/дан,  инвеститор  самостално
сакупља  у  пластичне  веће  и  одвози  на  депонију.  Наведено  је  да  се  неселекционисани  отпад
првенствено одлагао испред објекта у коме се обавља рециклажа на бетонском платоу. Вршило се
селекционисање отпада, по врстама пластике, а некористан део се враћао на депонију. Од око 30 t
отпада који се сакупи месечно, на депонију се враћало око 6 t. Предвиђено је да се селекционирана
пластика и она која припада отпаду из производње се даље укључује у процес рециклаже који се
одвија у хали и подразумева следеће кораке: плато за селекцију пластике – млевење пластике (50 kg/ h)
–  прање  пластике  (4  m3)  –  сушење  и  сецкање  (на  60оC)  –  сакупљање  у  кошу  –  уврећавање  –
екструкција (испрешавање/континуалан поступак прераде пластичних маса) – уврећавање гранулата
(3-5 mm). Производња пластичног гранулата из процеса рециклаже износи око 20 t/месец. Од ове
производње око 12 t  се  користи за  производњу фолија  у хали у којој  се  налази једна машина за
екструзију фолија.  Што се третмана отпада тиче,  из анализе је  констатовано,  да се  на комплексу
генерише отпад у облику чврстог отпада, отпадних вода и муља (талога). Највећи део чврстог отпада
је неискористива пластика и други отпад органског и неорганског порекла, око 6 t/месец. Отпадне
воде  се  стварају  као  технолошке-  и  санитарне  отпадне  воде.  Технолошке отпадне  воде  настају  у
процесу прања самлевене пластике (4 m3), или се сливају са платоа за селекцију, с обзиром да плато
није  наткривен.  За  сакупљање,  одвођење  и  третман  технолошких  отпадних  вода  је  изграђена
технолошка канализација  са  више таложника  и  примарним пречистачем  (са  ситом),  2  сепаратора
масти, за  коју  се  наводи  да  је  везана  за  колектор  градске канализације.  Количина ових  вода  се
процењује на 6 m3/дан. Уз документ Детаљне анализе приложени су резултати физичко-хемијских
испитивања  отпадних  вода  из  2001.  и  2003.  године,  уз  које  се  у  стручном  мишљењу наводи  да
узорковане  отпадне  воде  у  погледу  садржаја  таложивих  материја  прелазе  максимално  дозвољене
границе МДК по тада важећим прописима, као и да због присуства пливајућих материја у облику
комадића пластичне фолије квалитет испуштених вода не задовољава тадашње прописе. 

Поређењем  чињеница  из  Радног  плана  управљање  отпадом  које  се  односи  на  предметно
Постројење  за  обављање  делатности  третмана,  односно  складиштења,  поновног  искориштења
неопасног отпада и података [у даљем тексту: Радни план] и Детаљне анализе, орган је констатовао да
је  Детаљна  анализа  рађена  за  пројекат  погона  за  производњу  и  рециклажу  пластичне  масе,  на
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катастарским парцелама број 6092 и 6093 КО Палић, у време када област управљања отпадом није
била регулисана посебним законом, док се предметна процена утицаја на животну средину ради за
потребе издавања дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и односи се на целокупно
Постројење  за  третман  односно  складиштење,  поновно  искориштење  неопасног  отпада,  на
катастарској парцели  6093/1 КО Палић. У Детаљној анализи се не помиње складиштење отпада, нити
складишни капацитети, већ се наводи да се као секундарна сировина у производњи користи око 30
тона отпада месечно, од којих се 6 тона враћа на депонију. Радним планом су предвиђени складишни
капацитети од 100 тона. Такође, као производ се у Детаљној анализи наводи пластична фолија, док се
у Радном плану као производ наводе ПЕ цеви. Орган је констатовано и да поједини поступци описани
у Детаљној анализи (који су подразумевали да инвеститор сакупља муљ настао у поступку третмана
отпадних вода и самостално га одвози на депонију), нису у сагласности са данас важећим прописима
из  области  управљања отпадом.  Орган  је  констатовао  да  поред  тога  што  у  време  када  је  рађена
Детаљна анализа област управљања отпадом није била регулисана посебним законом, нису били на
снази  ни  други  прописи  из  сета  прописа  којим  се  уређује  област  заштите  животне  средине,
укључујући и Закон о процени утицаја на животну средину, као и да Детаљна анализа по обиму и
садржају не одговара данашњим стандардима по питању обима и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину. Такође је констатовано да је,  након времена када је рађена Детаљна анализа,
односно 2006. године донета Уредба о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“(„Сл.
лист  РС,  бр.  30/06“),  по  којој  предметна  парцела  припада  заштитној  зони Специјалног  резервата
природе.

Из  достављеног  решења  о  озакоњењу  објекта  издатог  од  стране  Секретаријата  за
грађевинарство  од  дана  21.04.2021.  године,  орган  је  утврдио  да  се  поменутим  решењем  врши
озакоњење изградње производног објекта (у елаборату геодетских радова означени бројевима 2,3 и 5)
и  складишнog  просторa  (у  елаборату  геодетских  радова  означени  бројевима  4  и  6)  за  прераду
пластике  од  неопасне  секундарне  сировине   у  насељу  Палић,  улице  Хоргошки  пут  бр.  170,  на
катастарских парцели 6093/1 КО Палић. Такође је констатовано, да је врста производног објекта број
2 пословни бруто површине 557,19 m2;  прозводни објекат број 3 је пословни бруто површине 370,20
m2; складишни објекат број 4 је пословни бруто површине 200,66 m2; производни објекат број 5 је
пословни бруто површине 373,02m2  и складишни објекат број 6 је помоћни објекат бруто површине
63,18  m2. 

Из достављеног  Решења о усвајању жалбе, издатог од стране Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине, бр. 140-501-498/2020-02 од дана 08.07.2020. године, орган је
утврдио  да  се  предметно  решење  односи  на  усвајање  жалбе  на  Решење  Секретаријата  за
пољопривреду  и  заштиту  животне  средине  Градске  управе  у  Суботици  бр.  IV-08/I-501-117/2020,
издато у поступку издавања дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, којим је прекинут
поступак издавања дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, док подносилац не реши
претходно  питање,  тј.  спроведе  поступак  процене  утицаја  на  животну средину и  о  томе  достави
доказе надлежном органу. Другостепени орган је поништио наведене одредбе побијеног решења, уз
образ ложење да првостепени орган није требало да примени члан 107. став 1. и 108. став 2. закона о
управном поступку, већ је требало да поступи по члану 65. став 2. и 3. Закона о управљању отпадом,
којим  је  прописано  да  у  случају  да  захтев  за  издавање  дозволе  не  садржи  прописане  податке  и
документацију, надлежни орган за издавање дозволе је дужан да подносиоцу захтева одреди разуман
рок за отклањање недостатака, односно достављање доказа, а ако подносилац захтева у одређеном
року не отклони недостатке, односно не достави тражене доказе, надлежни орган за издавање дозволе
одбацује захтев, у складу са законом. У образложењу решења другостепеног органа се такође наводи
да приликом одлучивања о томе да ли се уз захтев доставља већ прибављена сагласност на детаљну
анализу утицаја  пројекта  на животну средину издату решењем бр.  119-501-00870/2004-04 од дана
17.03.2004.  године по тада важећим прописима или је потребно доставити акт о процени утицаја
предметног пројекта на животну средину по сада важећим прописима – Закону о процени утицаја на
животну средину, првостепени орган треба да узме у обзир да ли је је анализа утицаја на животну
средину по тада важећим прописима рађена за делатност која је предмет захтева за издавање дозволе
за  управљање отпадом,  да  ли се  ради  о  истом  пројекту,  истој  технологији,  опреми,  машинама  и
капацитету, као и да утврди чињенице које се односе на локацију, будући да је детаљна анализа рађена
за катастарске парцеле 6092 и 6093 КО Палић, а предметни захтев за издавање дозволе за управљање
отпадом је поднет за катастарску парцелу 6093/1 КО Палић.

Из мишљења управљања заштићеног подручја ЈП „Палић-Лудаш“ број 949/2021 од 30.11.2021.
године, утврђено је да се предметни локалитет налази у заштитној зони заштићеног подручја СРП
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„Лудашко језеро“, у којој је уредбом о заштити  забрањено градити индустријске и друге објекте и
изводити  радове  који  нарушавају  еколошки  или  визуелни  интегритет  подручја. У  поменутом
Мишљењу се наводи да се предметна локација налази на око 200 m од Специјалног резервата природе
„Лудашко језеро“ и да се у непосредној близини налазе еколошки значајна станишта.  Узимајући у
обзир да предметни пројекат подразумева делатност складиштења и третмана неопасног отпада, а да
се предметна локација налази на око 200 m од специјалног резервата и да се у непосредној близини
налазе еколошки значајна станишта, управљач заштићеног подручја СРП „Лудашко језеро“, сматра да
је за предметни пројекат потребна израда студије процене утицаја на животну средину, како би се
сагледали сви потенцијални утицаји предметног пројекта на животну средину, како  би се утврдиле
одговарајуће  мере  спречавања  негативног  утицаја  и  како  би  се  прописао  одговарајући  програм
мониторинга.

Из мишљења које је дана 1.12.2021. године електронском поштом доставила Месна заједница
„Палић“, утврђено је да је Месна заједница навела да је потребно да се од подносиоца тражи израда
процене утицаја на животну средину.

У информацији које је електронском поштом дана 29.11.2021. године послало Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ наводи се да „Анипласт“ доо  није евидентиран као корисник
јавне канализације нити као корисник ЈКП „Водовод и канализација“, као и да на поменутој адреси
ЈКП „Водовод и канализација“ нема евидентираног потрошача, што је у супротности са наводима из
Захтева и наводима из Детаљне анализе утицаја, по којима је предметни објекат прикључен на јавну
канализацију.

Приликом доношења одлуке, орган је узео у обзир следеће чињенице:

-  предмет процене утицаја  на животну средину је  Постројење за  обављање делатности третмана,
односно  складиштења,  поновног  искориштења  неопасног  отпада  к.п.  6093/1  КО  Палић,  у  улици
Хоргошки пут бр. 170;

- критеријума прописаним Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја
и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Службени гласник РС“, бр. 114/08)
прописано је да се за пројекте третмана отпада који није опасан израда студије може тражити за све
пројекте;

-  управљач заштићеног подручја, Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ је у мишљењу о потреби израде
студије о процени утицаја од дана 30.11.2021. године навео да се предметна катастарска парцела број
6093/1 К.О. Палић налази у заштитној зони заштићеног подручја СРП „Лудашко језеро“ („Сл. лист
РС, бр. 30/06“),  у којој је сходно акту о заштити  забрањено градити индустријске и друге објекте и
изводити радове који нарушавају еколошки или визуелни интегритет подручја, као и да се предметна
парцела налази на око 200 метара од граница Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“, те да
сматра да је за предметни пројекат потребна израда студије процене утицаја на животну средину, како
би  се  сагледали  сви  потенцијални  утицаји  предметног  пројекта  на  животну  средину,  како  би  се
утврдиле  одговарајуће  мере  спречавања  негативног  утицаја  и  како  би  се  прописао  одговарајући
програм мониторинга;

-  Месна заједница „Палић“ је мишљењу о потреби израде студије о процени утицаја навела да сматра
да је за наведени пројекат потребно да се ради студија процене утицаја на животну средину;

- Детаљна анализа, на коју је сагласност дао Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и
одрживи развој  дана 17.03.2004. године Решењем бр.  119-501-00870/2004-04, односи се на пројекат
погона за производњу и рециклажу пластичне масе, на катастарским парцелама број 6092 и 6093 КО
Палић,  који  подразумева  рециклажу  пластике  и  производњу  пластичне  фолије,  не  обухватајући
складиштење неопасног отпада, док је предмет процене утицаја целокупно Постројење за обављање
делатности третмана, односно складиштења, поновног искориштења неопасног отпада“ на  к.п. 6093/1
КО Палић,  који  подразумева  и производњу ПЕ цеви;  катастарске  парцеле,  описани капацитети и
технологије на које се Детаљна анализа односи разликују од катастарских парцела,  технологија и
капацитета описаних за постројење које је предмет процене утицаја,  при чему област управљања
отпадом у време када је Детаљна анализа рађена, није била регулисана посебним законом, а обим и
садржај  Детаљне анализе не одговара потребном обиму и садржају студије  о процени утицаја  на
животну средину у погледу анализе могућих утицаја и спречавања негативних утицаја или њиховог
свођења на најмању могућу меру, уз одговарајући програм мониторинга.

На основу наведеног, орган је у складу са чланом 10. став 4. Закона о процени утицаја на
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животну средину, након истека рока за достављање мишљења заинтересоване јавности, узимајући у
обзир  специфичност  пројекта  и  локације,  као  и  узимајући  у  обзир  достављена  мишљења
заинтересованих органа,  организација  и јавности,  донео одлуку из  тачке   I  овог  Решења да је  за
предметни пројекат: „Постројење за обављање делатности третмана, односно складиштења, поновног
искориштења неопасног отпада“, к.п. 6093/1 КО Палић, у улици Хоргошки пут бр. 170, неопходна
израда студије о процени утицаја на животну средину, којом ће се сагледати сви прописани аспекти
утицаја  на  чиниоце  животне  средине,  прописати  одговарајуће  мере  за  спречавање  и  свођење
негативних утицаја на минимум, као и прописати одговарајући мониторинг.

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.  Орган је  одлуку из  тачке  II  овог  Решења  донео  у  складу  са  Правилником о
садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05), узимајући у
обзир  специфичности  пројекта  и  локације,  као  и  достављена  мишљења  заинтересованих  органа,
организација и јавности.  

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 480,00
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“, 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.).

Обрађивач:

Нора Секер, маст. биолог

  Секретар Секретаријата

        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде

Доставити:

1. Носиоцу пројекта

2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове

3. Месној заједници „Палић“

4. ЈП „Палић-Лудаш“

5. Архиви

-6/6-


	РЕШЕЊЕ
	Образложење


