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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 6. 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 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 48. Одлуке о
градској управи Града Суботице („Сл. лист  града Суботице“, бр.  18/17 – пречишћен текст и 30/17),
поступајући по захтеву носиоца пројекта предузећа „ANDEX“ д.о.о.,   Суботица, Сегедински пут бр.
110, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да за  пројекат:  „Промена  технологије  индустријско-складишног
комплекса“,  на катастарским парцелама 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 и 3691/27 КО Палић, Суботица,  није потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да  при реализацији предметног  пројекта у свему
испоштује  услове  и  мере  прописане  Студијом  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, бр. СПУ 11-1/2017 од новембра 2017. године, на коју је сагласност дата од
Решењем бр. IV-08/I-501-363/2017 од 20.11.2017. године.

III –   Ово  решење  не  ослобађа  подносиоца  захтева  обавезе  да  прибави  и  друге  услове,
сагласности и дозволе предвиђене позитивним прописима.

Образложење

Носилац  пројекта  „ANDEX“  д.о.о.,   Суботица,  Сегедински  пут  бр.  110, обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
“Промена  технологије  индустријско-складишног  комплекса“,  на катастарским  парцелама  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  и  3691/27  КО Палић,  Суботица,  непосредно  уз  Ловачку  улицу  и  улицу  Јосипа  Колумба
(46.113347о, 19.755547о).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-
08/I-501-51/2019 дана 11.2.2018.

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева  је  достављено:  Информација  од  Секретаријата  за
грађевинарство  бр.  IV-05-353-178/2017  од  18.4.2017.  године  и  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе у износу од 2.030,00 динара од 6.2.2019. године.



На основу Уредбе  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  2.  –
Постројeња за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа капацитета преко 10 t на дан),
чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене
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  12.2.2019.  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке  новине
14.2.2019.,  Hrvatska  riječ  15.2.2019.  и Magyar  Szó 15.,16.,17.2.2019.  године),  као  и  заинтересовани
органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Месна  заједница  „Палић“  и  Регионални  Архус
центар Суботица). У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности,
заинтересованих органа и организација.

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину.  Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање
о процени утицаја на животну средину, поднет од стране инвеститора  „ANDEX“ д.о.о.,   Суботица,
Сегедински пут бр. 110, за пројекат „Промена технологије индустријско-складишног комплекса“, који
се реализује на катастарским парцелама 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 и 3691/27 КО Палић, на локацији  непосредно уз
Ловачку улицу и улицу Јосипа Колумба. Из достављене документације, приложене уз захтев, орган је
констатовао да је  предметни пројекат део пројекта изградње индустрисјко-складишног комплекса за
који је рађена студија о процени утицаја на коју је сагласност дата од стране овог органа Решењем бр.
IV-08/I-501-363/2017  од  20.11.2017.  године.  Из  документације  је  такође  утврђено  да  промена
технологије подразумева инсталацију опреме за хладну прераду паприке, односно избацивање дела
технолошког процеса прераде воћа у каше и да се расхладна инсталација, расхладни медиј, као и
планирана инфраструктура  задржава.  Такође  је  утврђено  да  приликом  реализације  планираног
пројекта  начин  пречишћавања  отпадних  вода  од  прања  воћа  и  поврћа  односно  тунела  за  дубоко
замрзавање остаје исти-механичко пречишћавање, с тим што ће се уместо 2 резервоара за егализацију
користити систем водонепропусних таложника,  6 комада у низу,  где ће на првом таложнику бити
постављена  груба  решетка,  а  финије  честице  ће  се  сукцесивно таложити на  дну комора.  Коморе
(дубине 3,5 m) су укопане у земљу. На дну таложника се поставља муљна пумпа којом се по потреби
испумпава таложни садржај. Чишћење решетке и таложника вршиће овлашћени оператер. Такође је
наведено  да  на  излазу  из  система  таложника  вршиће  се  узорковање  и  испитивање  квалитета
прећишћене отпадне воде.

Приликом доношења одлуке, орган је,  у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињеницу  да је предметни пројекат део горе наведеног пројекта „Индустрисјко-складишни
комплекс” за који је рађена студија о процени утицаја на коју је сагласност дата од стране овог органа
и у којој су утврђене мере заштите у току припремних радова, редовног рада објеката, у случају удеса,
као и по престанку рада,  као и чињеницу да промене технологије подразумевају избацивање дела
технолошког  поступка,  што  не  изискује  додатне  мере  заштите  животне  средине  у  односу  на
првобитни пројекат.

У складу са горе наведеним, орган је оценио да за предвиђену промену технологије није потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину, већ да носилац пројекта треба у свему да
поступи у складу са условима и мерама заштите животне средине прописаних Студијом 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, бр. СПУ 11-1/2017 од новембра 2017. године, на коју је
сагласност дата од  Решењем бр. IV-08/I-501-363/2017 од 20.11.2017. године.

У складу са одредбама члана 10.  став  6.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09),  одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на
животну средину, надлежни орган може утврдити минималне услове животне средине у складу са
посебним прописима, што је у овом случају и учињено.

Узимајући у обзир наведено, 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, маст.биолог

 Секретар Секретаријата
            Александар Витковић, дипл.инж.пољопривреде
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