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ДА
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 („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09),
члана 33. и 34 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској
управи
Града Суботице ("Сл. лист града Суботице", бр. 18/2017 - пречишћен текст),), по овлашћењу
број IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016. године, поступајући по захтеву носиоца пројекта „BKING“ улица Топола бр. 7, Келебија, у име „LAKTIS-M“ ДОО, Ивана Мажуранића бр. 15,
Љутово, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Изградња енергетског постројења на био-гас за производњу електричне енергије снаге 250
kW“, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Изградња енергетског постројења на био-гас за
производњу електричне енергије снаге 250 kW“, на катастарским парцелама 41035, 41036,
41037/1 КО Доњи град, Љутово, (46.06344960, 19.53183860), није потребна израда студије о
процени утицаја на животну средину.
II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да:








пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за
изградњу објеката;
спроведе одредбе Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/15);
обезбеди управљање отпадом који настаје током градње и током рада на начин
прописан Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и
припадајућим прописима;
oбезбеди да ниво буке током извођења радова не прелази вредности прописане
Законом о заштити од буке („Сл. гласник РС“, 36/09 и 88/10) и припадајућим
прописима и Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист
града Суботица“, бр. 33/11);
спроведе мере Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и



обезбеди противпожарну заштиту објекта у складу са овим законом и припадајућим
прописима;
пре пуштања у рад прибави одговарајућу дозволу у складу са чланом 56. Закона о
заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13).
Образложење

Носилац пројекта „BK-ING“ улица Топола бр. 7, Келебија, обратио се у име „LAKTISM“ ДОО, Ивана Мажуранића бр. 15, Љутово, овом секретаријату са Захтевом за одлучивање
о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Изградња енергетског постројења
на био-гас за производњу електричне енергије снаге 250 kW“, на катастарским парцелама
број 41035, 41036, 41037/1 КО Доњи град, Љутово, (46.06344960, 19.53183860). Захтев је
евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-370/2017 дана
28.09.2017. године.
Уз уредно попуњен образац захтева достављени су Локацијски услови за изградњу
енергетског постројења на био-гас за производњу електричне енергије снаге 250kW од
Секретаријата за грађевинарство, бр. IV-05-353-3-256/2017 од 16.08.2017. године, Услови у
погледу мера заштите од пожара и експлозије од Министарства унутрашњих послова, Сектор
за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Суботици, ROP-SUB-20327-LOCH2/2017, 9/31/2 број 217-9619/17-5 од 15.08.2017. године, Услови за безбедно постављање у
погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом од
Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Суботици, ROP-SUB-20327-LOCH-2/2017, 9/31/2 број 217-9647/17-4 од
15.08.2017. године, Услови за пројектовање и прикључење од Електропривреде Србије број
87.1.0.0.-Д-07.09-10710 од 13.02.2017. године, Елаборат заштите пд пожара за безбедно
постављање електране на биогас 250 kW израђен од стране предузећа „Previ“ ДОО, Михаила
Пупина 25, Суботица , у августу 2017. године, Потврда којом се потврђује да је Урбанистчки
пројекат за изградњу енергетског постројења на био-гас за производњу електричне снаге 250
kW са урбанистичко-архитектонском разрадом локације на катастарским парцелама број
41035, 41036, 41037/1 КО Доњи град у Љутову, израђен од стране Јавног предузећа за
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, под бројем 299-7/17, у складу са
Просторним планом града Суботице („Службени лист Града Суботице „ број 16/212( и
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“ број 64/15), а по претходно прибављеном мишљењу
Комисије за планове.
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 3. - Производња енергије подтачка 1.- Постројења за производњу електричне енергије,
водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејних гасова (термоелектране, топлане,
гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за
сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих
врста горива, као и тачка 14. - Остали пројекти подтачка 11. - Постројења за производњу
био гаса, чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину. Према критеријумима за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на
животну средину предметни пројекат се сврстава у пројекте за које се може захтевати израда
студије.
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, Hrvatska Riječ и Magyar Szó), као и заинтересовани органи и
организације путем електронске поште (МЗ Љутово, МЗ Мала Босна и Регионални Архус
центар Суботица).

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 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, 112/15 и 50/2016 - усклађени дин. Изн.)
Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Служби за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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