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С у б о т и ц а
Трг слободе бр. 1.
ГГ

Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Одсек  за  заштиту  животне
средине и одрживи развој, , на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 4. и 6.
Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС» бр.135/04 и 36/09),
члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01 и
«Сл Гласник РС» бр. 30/10), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботице («Службени
лист Града Суботица» бр. 6/10, 8/13 и 24/14 ) по овлашћењу које је издала Начелница Градске
управе  Суботица  број  IV-031-111/2015  од  26.02.2015.  године  поступајући  по  захтеву
инвеститора  Српске  православне црквене општине суботичке, Суботица, за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Санација и рестаурација фасада и
крова цркве“, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

I - Утврђује се да за пројекат  „Санација и рестаурација фасада и крова СПЦ - Вазнесења
господњег  у  Суботици“  која  се  налази   на  катастарској  парцели  3754  КО Стари  град
Суботица,инвеститора  Српске  православне  црквене  општине  суботичке,  Суботица,  није
потребна  израда Студије о процени утицаја на животну средину.

II - Обавезује се инвеститор да  спроведе  мере  заштите животне средине и то да:
 1.  Пројекат  изведе на  начин описан пројектно техничком документацијом,  а  према
Решењу  Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица; 

2.  Обезбеди  управљење  отпадом,  током  извођења  радова  у  складу  са  Законом  о
управљању отпадом („Сл гласник РС“ бр.36/09 и 88/10) и другим важећим прописима који
регулишу ову област;

3. Поштује одредбе Закона о заштити од буке («Сл гласник РС» бр.36/08 и 88/10) и да
при коришћењу извора буке обезбеди прописане услове и мере коришћења опреме током
извођења радова;

4.  Обезбеди уређење и озелењавање у складу са пројектом хортикултурног уређења
унутар комплекса.

Образложење

Инвеститор  Српска  православна  црквена  општина  суботичка,  Суботица,  обратила  се
захтевом  број  IV-08-501-112/2015  од  дана  24.03.2015.  године  за  одлучивање  о  потреби
процене утицаја на животну средину пројекта: „Санација и рестаурација фасада и крова“  на
објекту Српске православне цркве Вазнесења господњег у Суботици  на катастарској парцели
3754 KO Стари град.



За предметни пројекат израђена је техничка документација – Допуна главног пројекта
санације  и  рестаурације  фасада  и  крова  Е—1/2007/2008,  на  коју  је  дата  сагласност
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Решењем број 56-2/21 од 23.01.2008.
године. 

Увидом  у  документацију  достављену  уз  Захтев  овај  секретријат  је  утврдио  да  се
предметни пројекат налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (Листа II, тачка 15 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за који се може захтевати процена утицаја на животну
средину,  „Сл. гласник РС“ бр.  114/08  -  Пројекти који се реализују  у  заштићеној околини
непокретног културног добра). Предметни објекат СПЦ „Вазнесења господњег“ налази се у
оквиру градског језгра Суботица које је утврђено за просторно културно историјску целину
од  великог  значаја  („Сл  лист  АПВ“ бр.25/91)  –  за  који  се  процењује  утицај  на  животну
средину.

Из  приложене  документације,  утврђено  је  да  су  за очување  целокупног  простора
градитељске  целине  и  пејзажних  вредности  уграђени  услови  којима  ће  се  спречити
угрожавања животне средине и осигурати оптимално функционисање  целокупног простора. 

Радови  обухваћени  пројектом  не представља значајног загађивача животне средине,
а  применом мера  предвиђених документацијом приложеном уз Захтев, као и спровођењем
мера из члана 2. решења биће осигуран и обезебеђен квалитет  радова на објекту  који неће
угрозити животну средину ни њене вредне делове.

На основу горе изнетог решено је као у диспозитиву.

У п у т с т в о   о   п р а в н о м     с р е д с т в у:  Против овог решења може се изјавити жалба
у року од 15 дана Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој
– Нови Сад, путем ове Службе и иста се има таксирати са 420 динара, уплатом у корист
рачуна  број  840-74222   843-57  позив  на  број  97  62  236,  Закона  о  Републичким
административним  таксама  («Службени  гласник  РС»  бр.43/03  51/03)  исправка
53/04,42/06,61/05 101/05 – др закони 42/06,47/07,54/08 , 5/09 , 35/10, 55/12 и 57/14 ) .
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