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ГГ

Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Служба  за  заштиту  животне
средине и одрживи развој на основу члана 2. тачке 2. алинеја 3. и члана 10.став 5. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр135/04 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 Суботица  („Службени лист Града Суботица“ бр.189/17-пречишћен текст ) по овлашћењу број
IV-031-201/2016-8  од  01.12.2016.године,  поступајући  по  захтеву  носиоца  пројекта:  „ЈАВНА
СКЛАДИШТА“ ДОО , Суботица, Тук Угарнице бб, доноси:

РЕШЕЊЕ

I-  УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат „Реконструкција и промена намене зграде у складиште“
на адреси Суботица, Тук Угарнице бб., катастарској парцели 14450/1 КО Нови град, потребна израда
студије о процени утицаја на животну средину.

II-  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ носилац  пројекта  „ЈАВНА  СКЛАДИШТА“  ДОО  ,Суботица,  Тук
Угарнице бб, да изради Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, у складу са чланом
17.  Закона о процени утицаја  на животну средину  („Службени гласник РС“ бр135/04 и 36/09)  и
Правилника о садржини студије  о процени утицаја  на животну средину („Службени гласник РС“
бр.69/05).

Образложење

Носилац пројекта „ЈАВНА СКЛАДИШТА“ ДОО , Суботица, Тук Угарнице бб обратио се овом
секретаријату  дана  7.08.2018.године  са  захтевом  заведеним  под  бројем  IV-08/I-501-236/2018  за
одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта:  „Реконструкција  и промена
намене зграде у складиште“ на катастарској парцели 14450/1 КО Нови град, улица Тук Угарнице бб.
Пројектом  реконструкције  постојеће  зграде  планирано  је  да  се  обезебде  услови  за  контролисање
складиштења минералних ђубрива на бази амонијум-нитрата у односу на излагања у оквиру лимита
за радне услове, утврђене прописима.

Уз уредно попуњен образац захтева достављен је технички опис архитектонско грађевинског
дела  и хидротехничких  инсталација  израђен  од  предузећа  за  пројектовање,  инжењеринг,
истраживачко развојни рад и обраду података  North Engineering  ДОО, Суботица, ознаке EN-1607,
август 2018.

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 на животну
средину („Службени гласник РС“ бр.114/08) ,  констатовано је да се предметни пројекат налази на
Листи II ( тачка 5. Складиштење запаљивих течности и гасова, земног гаса, фосилних горива, нафте
и нафтних деривата и хемикалија – подтачка 5.Складиштење амонијум нитрата или супстанци које



у себи садрже амонијум нитрат) 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 („Службени
гласник РС“ бр135/04 и 36/09), о поднетом захтеву обавештена је јавност оглашавањем у средствима
јавног информисања (на сајту Града Суботица 07.08.2018 године и у штампаним гласилима Суботичке
новине  -10.08.2018;  Хрватска  ријеч  -10.08.2018;  и  Magyar  Szo  11,12.08.2018.  године)  као  и
заинтересовани органи и организације  путем електронске поште (  МЗ „Нови град“ и Регионални
Архус центар). У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности. 

Узимајућу  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 процена утицаја на животну средину – Сви пројекти („Службени
гласник  РС“  бр.114/08),  као  и  мера  за  испуњење  захтева  у  погледу обезбеђивања  амбијенталних
услова  у  складишту имајући  у  виду организовањe управљања  опасним материјама  (Правилник  о
листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које
израђује  оператер постројења односно комплекса -„Службени гласник РС“ бр.  41/2010,  51/2015 и
50/2018)  орган је  утврдио да  је  за  предметни објекат  потребна  израда  студије  студије  о  процени
утицаја на животну средину.

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“
бр135/04  и  36/09)  прописано  је  да  одлуком  којом  се  утврђује  да  је  потребна  процена  утицаја,
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.

Упуство о правном средству:
Против  овог  решења  носилац  пројекта  и  заинтересована  јавност  могу  изјавити  жалбу
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар
М. Пупина бр.16 у року од 15 дана од дана његовог достављања, односно објављивања у
средствима информисања.  Жалба се предаје  путем овог органа непосредно писмено или
препорученом поштом или електронским путем са административном таксом у износу од
460,00 динара у корист рачуна број 840-742221843–57 позив на број 97 69236 по тарифном
броју 6. Закона о републичким административним таксама   ("Службени  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, 50/2016   - усклађени дин.
изн. и 61/17-усклађени дин.изн., 3/18 – испр. и 50/18-усклађени дин. изн.).

Доставити:
1. Наслову
2. Служби за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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