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Град Суботица, Градска Управа, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Одсек за
заштиту животне средине и одрживи развој на основу члана 121 став 1. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01) и („Службени гласник РС“ бр. 30/10), члана 23. и
44. Одлуке о градској управи Града Суботица („Службени лист Града Суботица“ бр. 6/10, 8/13, 24/14 и
20/15)  и  овлашћења  број  IV-031-111/201  од  26.02.2015.  године,  поступајући  по  захтеву  носиоца
пројекта „HOYA V.S.“ ДОО, у предмету захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта „ПОГОН ЗА ПРЕПАКИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА“ на катастарској парцели
27902/1 КО Стари град, Суботица , доноси:

ЗАКЉУЧАК

I - Обуставља се поступак носиоца пројекта „HOYA V.S.“ ДОО Суботица, Секереш Ласла број 3, за
одлучивање о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину, за  пројекат  „ПОГОН  ЗА
ПРЕПАКИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА“ који се планира на катастраској парцели 27902/1 КО
Стари град,  Суботица, у улици Пут Едварда Кардеља ББ (46.1327690,  19.5998890),  због одустајања
именованог од захтева.

Образложење

Носилац  пројекта –  „HOYA  V.S.“  ДОО  Суботица,  Секереш  Ласла  број  3, поднео је  дана
30.09.2015. године  Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта
„ПОГОН  ЗА  ПРЕПАКИВАЊЕ  МИНЕРАЛНИХ  ЂУБРИВА“ на  катастраској  парцели  27902/1 КО
Стари град, Суботица, у улици Пут Едварда Кардеља ББ (46.132769, 19.599889).

Дана 07.12.2015. године, носилац пројекта- „HOYA V.S.“ ДОО Суботица, је доставио Обавештење
којим је одустао од поступка процене утицаја на животну средину у фази одлучивања надлежног
органа  за  пројекат  „ПОГОН  ЗА  ПРЕПАКИВАЊЕ  МИНЕРАЛНИХ  ЂУБРИВА“ на  катастарској
парцели 27902/1 КО Стари град, Суботица, у улици Пут Едварда Кардеља ББ. 
На основу изнетог а у складу са чланом 121 Закона о општем управном поступку („Службени  лист
СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01) и („Службени гласник РС“ бр. 30/10), Одсек  је решио као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: На овај закључак странка може да изјави посебну жалбу у року 
од 15 дана од дана њеног достављања, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство о 
заштиту животне средине, путем овог секретаријата 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, 51/03 –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. и 45/15 – усклађени дин. изн. 



Закључак доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Архиви

Обрадила:
Руководилац одсека
мр Гордана Гавриловић, дипл.инж.технологије 

Секретар Секретаријата
Жика Рех, дипл.биолог


