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Градска  управа  Суботица,  Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Одсек  за
заштиту животне средине и одрживи развојн , на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. , члана 9.став 2.
Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл Гласник „ РС бр.135/04 и 36/09) по овлашћенју
број IV-031-111/2015 од 26022015 године решавајући у предмету процене утицаја на животну средину
,  по  захтеву „АГЕМА“ ДОО овлашћеног  од  носиопца  пројекта  ДОО „TERMIX“  Суботица,  Наде
Димић бр.14 доноси :

ЗАКЉУЧАК

Одбацује  се захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта
„Постројење за  привремено складиштење неопасног отпада“,   на катасарској  парцели 24906/1 КО
Стари град, заведен под бројем IV-08-501-69/2016  од 02.02.2016.године , као неуредан.

Образложење 

Предузеће   „АГЕМА“  ДОО  Суботица,  овлашћено  од  стране  носиоца  пројекта  ДОО  „ТЕRMIX“
Суботица, Наде Димић бр.14 поднело је овом органу дана 2.02.2016.године  Захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја  на животну средину Пројекта :  „Постројење за  складиштење и третман
неопасног отпада“ које се  планира на катастарској парцели 24906/1 ко Стари град. 

Поступајући по захтеву овај орган је дана 17.02.2016.године затражио допуну и комплетирање захтева
носиоца пројекта и, уз усмене консултације са подносиоцем, одредио рок од 60 дана за допуну захтева
следећом документацијом:

 Актом  надлежног  органа  за  издавање   одобрења  за  изградњу  постројења  за
управљања отпадаом, у складу са планском документацијом.

 Идејним пројектом предметног постројења са садржајима којима се одређује намена,
положај, облик, капацитеет, техничко-технолошке и функционалне карактеристике а
којима се доказује  испуњеност захтева за  намену објекта у складу са планираном
наменом постројења.

Дана 18.4.2016. године подносилац је доставио захтев за продужење рока за допуну захтева за још 30
дана.
Како ни по истеку ових 30 дана није достављена тражена допуна захтева, сходно члану 58. став 2.
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“
бр. 30/10) и члану 9. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04
и 36/09) којим је прописано да ако подносилац захтева о процени утицаја на животну средину не
достави податке, обавештења и документацију у остављеном року, надлежни орган одбацује захтев
као неуредан, овај орган је решио као у диспозитиву. 

Упутство  о  правном  средству:  На  овај  закључак  подносилац  захтева  може  да  изјави
посебну жалбу у року од 15 дана од дана њеног достављања, Покрајинском секретаријату
за  урбанизам,  градитељство  и  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, 51/2003 - 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:

1. Подносиоцу захтева
2. Служби за инспекцијско надзорне послове
3. Архиви
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