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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 („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), члана 48. Одлуке о
градској управи Града Суботице („Сл. лист  града Суботице“, бр.  18/17 – пречишћен текст и 30/17),
поступајући по захтеву носиоца пројекта „ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ д.о.о., Суботица, Биковачки
пут бр. 2, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: “ПРОИЗВОДНА ХАЛА”, на катастарској парцели 37030
КО  Доњи град, Суботица, у улици Биковачки пут бр. 2,  није потребна израда студије о процени
утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура следеће:
 планира  и  изведе  пројекат  у  складу  са  пројектно  техничком  документацијом   и

стандардима за изградњу објеката;
 обезбеди управљање отпадом који настаје током градње, током рада и експлоатације

на начин прописан Законом о управљању отпадом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 14/16 и 95/2018- др. закон) и припадајућим прописима и

 обезбеди мере током извођења и рада пројекта којима ће се осигурати да се извори
буке  могу  користити  и  употребљавати  на  начин  прописан  условима  коришћења  у
погледу огранићења буке у одређеним зонама у складу са Законом о заштити од буке у
животној  средини  („Службени  гласник  РС“,  бр.  36/08  и  88/10),  припадајућим
прописима и Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној средини („Службени
лист Града Суботица“, бр. 33/11);

 обавља редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме;
 по престанку обављања делатности објекат доведе или задржи у стању које неће имати

негативан утицај на животну средину.

III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе 
и сагласности предвиђене позитвним прописима.                                      

Образложење

Носилац  пројекта  „ТАТРАВАГОНКА  БРАТСТВО“  д.о.о.,  Суботица,  Биковачки  пут  бр.  2,
обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта: “ПРОИЗВОДНА ХАЛА”, на катастарској парцели 37030 КО Доњи град, Суботица,
у улици Биковачки пут бр. 2 (46.062292⁰,  19.688761⁰).  Захтев је евидентиран у писарници Градске
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управе Суботице дана 07.04.2020. године.
Уз уредно попуњен образац захтева је електронском поштом достављено: Локацијски услови

од Секретаријата за грађевинарство под бројем IV-05-353-3-31/2020 од 6.3.2020. године; Решење о
измени локацијских услова од Секретаријата за грађевинарство под бројем IV-05-353-3-93/2020 од
17.3.2020. године; Копија плана од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности
Суботица, под бројем 952-04-099-1042/2020 од 29.12020. године; Правила грађења и други услови за
изградњу  од  Јавног  предузећа  за  управљање  путевима,  урбанистичко  планирање  и  становање
Суботица,  под  бројем  307-18/20  од  6.3.2020.  године;  Технички  услови  за  изградњу  од
„Инфраструктура  железнице  Србије“  а.д.,  Београд,  Немањина  бр.  6,  под  бројем  2/2020-350  од
10.2.2020. године; Услови за пројектовање и прикључење од ЕПС под бројем ROP-SUB-1538-LOCH-
2/2020 од 26.2.2020. године;  Услови  за  пројектовање  односни  прикључење  од  ЈКП  „Водовод  и
канализација“ под бројем  I  2/21-2020 од 5.2.2020.  године;  Технички услови за израду локацијских
услова од ЈКП „Суботицагас“ -  Суботица под бројем 3-8-1/20 од 6.2.2020.  године;  Овлашћење од
24.1.2020. године, Пројекат за грађевинску дозволу – Пројекат машинско-технолошких инсталација
под бројем КДМ-09/20-ПГД-МТ, Суботица, март 2020, израђено од стране предузећа за пројектовање,
инжењеринг и услуге у машинству „КДМ“ д.о.о., Суботица, Штросмајерова бр. 18; Главна свеска и
Пројекат архитектуре – Измена идејног решења под бројем Е-1607/20, Суботица, март 2020, израђено
од  стране  предузећа  за  пројектовање,  инжењеринг  и  надзор  „SUPPORT“  д.о.о.,  Суботица,  Петра
Драпшина бр. 1 и административне таксе у износу ид 2.090,00 динара од дана 25.3.2020. године.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр.  135/04  и  36/09),  јавност  је  о  поднетом захтеву  обавештена  оглашавањем у  средствима јавног
информисања  (на  сајту  Града  Суботице  31.3.2020.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке
новине  3.4.2012.,  Hrvatska  riječ  3.4.2020.  и  Magyar  Szó  4,5.4.2020.  године),  као  и  заинтересовани
органи и  организације  путем електронске  поште  (Месна  заједница  „Александрово“  и  Регионални
Архус  центар  Суботица  –  31.3.2020).  Јавни  увид  је  био  омогућен  у  електронском  облику,
објављивањем комплетне документације захтева на сајту Града Суботице.

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

Орган  је   чињенично  стање  увидом  у  захтев,  копију  плана,  услове  за  пројектовање  и
прикључeње, пројекат архитектуре (ИДР) и решење о локацијским условима.

Увидом у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао  да  је  исти поднео носилац пројекта  „ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ д.о.о.,  Суботица,
Биковачки пут бр. 2, на катастарској парцели 37070 КО Доњи град, Суботица, у улици Биковачки пут
бр. 2, у површини од 3536 m2. Орган је из достављеног захтева утврдио да се на предметнoј локацији
планира производна хала и да је предметни објекат намењен за израду котлова (судова под притиском)
који се уграђују на вагонско постоље и са осталим елементима чине теретни вагон за превоз течних
нафтних деривата. Хала је првенствено намењена за израду вагонских цистерни. 

На основу Уредбе 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 6. – Производња и прерада метала ,  подтачка 10. –
Производња  шинских  возила),  чиме  се  предметни  пројекат  сврстава  у  пројекте  за  које  се  може
захтевати израда студије процене утицаја на животну средину.

Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињеницу  да се предметни пројекат планира унутар постојећег индустријског комплекса у
зони намењеној за производњу и привреду (План генералне регулације III за део зоне „Александрово
“ у Суботици „Сл. лист Града Суботице“, број 52/12). Узимајући у обзир карактеристике планираног
пројекта, орган је оценио да током извођења, рада и престанка рада пројекта неће доћи до физичких
промена на локацији (топографија,  коришћење земљишта и измене водних тела), да се не очекује
утицај  на  социјалне  и  демографске  промене,  да  у  близини  предметне  локације  нема  влажних
станишта,  станишта  заштићених  врста  нити  заштићених  подручја  која  због  својих  еколошких,
пејзажних, културних или других вредности која могу бити захваћена утицајем пројекта,  да се не
очекује  утицај  на  површинске  и  подземне  воде,  да  у  близини  локације  не  постоје  подручја  или
природни облици високе амбијенталне вредности, као ни путни правци и објекти који се користе за
рекреацију,  да утицајем пројекта неће бити захваћена подручја заузета специфичним (осетљивим)
коришћењима земљишта,  као ни подручја  са  важним високо квалитетним или ретким ресурсима.
Такође  је  узето  у  обзир  да  током  законски  предвиђеног  рока  није  било  достављених  мишљења
заинтересоване јавности.

На основу наведеног, орган је оценио да се применом одговарајућих мера заштите животне
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средине, као и придржавањем прописа из области заштите од буке и управљања отпадом, могући
негативни утицаји на животну средину могу свести на минимум и без израде студије процене утицаја
на животну средину.

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), 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, што је у овом случају и учињено. 

На основу изнетог 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  470,00  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.,
45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени
дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - усклађени дин. изн, 95/18 и 38/19 – усклађени дин.
изн.).

Обрађивач:
Нора Секер, маст. биолог

  Секретар Секретаријата
        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви

-3/3-


	РЕШЕЊЕ
	Образложење


