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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 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 („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10, 18/16
), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 6/10,
8/13, 24/14 и 20/15), поступајући по захтеву носиоца пројекта „ANDEX“ д.о.о, Суботица, у поступку
одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  на  животну средину пројекта:  „Пољопривредна  зграда  –
помоћни објекат портирница“, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  -  УТВРЂУЈЕ СЕ  да  за  пројекат   „Пољопривредна  зграда  и  помоћни  објекат  портирница“,  на
катастарској парцели 10981 КО Палић, улица Арпада Костолањиа бр. 104/А (46.078942°, 19.803010°),
није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II -  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта „ANDEX“ д.о.о, Суботица, да током коришћења предметног
пројекта спроводи следеће мере заштите животне средине и то:

 у  складу са захтевима  пројектно  техничке  документације  усклађене  са  функционалним  и
технолошким процесом на комплексу којима ће се осигурати стандарди квалитета животне
средине;

 да  са  отпадом  поступа  на  начин  прописан  одредбама  Закона  о  управљању отпадом  („Сл.
гласник  РС“  бр.36/09,  88/10  и  14/16)  и  припадајућим  прописима  којима  ће  осигурати
поступање у оквиру предаје отпада овлашћеном оператеру са одговарајућом дозволом;

 да  обезбеди одговрајућу звучну заштиту из  техничких и  других  делова  објекта  којима  ће
осигурати да се успостављањем услова рада не прекораче прописане вредности нивоа буке у
животној средини утврђенe одредбама Закона о заштити од буке ( „Сл. гласник РС“ бр, 36/09 и
88/10) и Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист Града Суботица“
бр. 33/11).

Образложење

Предузеће  „ANDEX“  д.о.о,  Суботица,  обратило се  овом  секретаријату  са  захтевом за
одлучивање о  потреби процене  утицаја  на животну средину пројекта: „Пољопривредна  зграда  и
помоћни објекат портирница“, на катастарској парцели 10981 КО Палић, улица Арпада Костолањиа
бр. 104/А, (46.078942°, 19.803010°), Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под
бројем IV-08-501-167/2016 од 18.05.2016. године.

. Уз уредно попуњен образац захтева достављен је: 
 Извештај затеченог стања објекта број Е-29/2016, април 2016. године. 
 Потврда Секретаријата за грађевинарство број: IV-05-351-3026/2016 од 19.05.2016. године.
 Пројекат машинских инсталација – Извештај затеченог стања број: TG-25/16, мај 2016. 

године.



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 („Сл. гласник
РС“ бр. 114/08), констатовано је да се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 9. Прехрамбена
индустрија,  подтачка  15.  Хладњаче  без  (погона  за  прераду  сировине)  –  капацитета  преко  10  т
расхладног флуида у систему, чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати процена утицаја
на  животну средину, али за који, будући да је предметни објекат намењен за складиштење воћа и да је
капацитет  расхладног  медиума  фреона  R  404  у  систему  износи  15.3  литара,  што  је  мање  од
критеријумом прописаних 10 тона, није предвиђена обавеза израде студије процене утицаја.

У складу са  чланом 10.  и 29.  Закона  о  процени утицаја  на  животну средину („Службени
гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима
јавног информисања (на сајту Града Суботице и у штампаним гласилима Суботичке новине, Хрватска
ријеч и Magyar szó).

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,
заинтересованих органа и организација.

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), по којима 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, 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,  градитељство  и  заштиту животне  средине,  уз
доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 440,00 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, 51/2003 - 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 и 112/15). 

Доставити:
-Носиоцу пројекта
-Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
-Архиви
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