
  

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне редине
Служба за заштиту животне средине и одрживи развој
Број: IV-08/I-501-167/2020
Датум: 30.07.2020.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел: 024/626-973
СН

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 5. 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 „СКАЛА ГАРДЕН“ д.о.о., Суботица, Сегедински пут бр. 90,
по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Реконструкција и доградња постојећег објекта - зграде
пословних  услуга  и  пренамена  у  пословно-производно-складишни  објекта“,  на  катастарским
парцелама  11080/1,  11080/8,  11080/10,  11081/1,  11081/3  и  11081/4,  К.О.  Доњи  град,  Суботица,
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  ОДРЕЂУЈЕ  СЕ обим  и  садржај  Студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину
предметног пројекта и обавезује носилац пројекта „СКАЛА ГАРДЕН“ д.о.о., Суботица, Сегедински
пут бр. 90, да студију изради у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл.  гласник РС“,  бр.  135/04 и 36/09)  и Правилником о садржини студије  о процени утицаја  на
животну средину (Сл. гласник РС“, бр. 69/05), а посебно да обради мере за спречавање, смањење и
отклањање сваког значајнијег утицаја на животну средину, узимајући у обзир специфичност локације
и производно-технолошког поступка, како би се обезбедило да пројекат током узвођења радова на
реконструкцији изградњи, за време обављања производних делатности, као и након престанка рада,
не  угрожава  животну  средину  буком,  вибрацијама,  еманацијама,  штетним  гасовима,  врстом  и
количином отпадака и другим штетним утицајима.

                            

Образложење

Носилац пројекта „СКАЛА ГАРДЕН“ д.о.о., Суботица, Сегедински пут бр. 90, обратио се овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Реконструкција и доградња постојећег објекта - зграде пословних услуга и пренамена у пословно-
производно-складишни  објекта“,  на  катастарским  парцелама  11080/1,  11080/8,  11080/10,  11081/1,
11081/3  и  11081/4,  К.О.  Доњи град,  Суботица (46.076729⁰;  19.676418⁰).   Захтев  је  евидентиран  у
писарници Градске управе Суботице дана 14.07.2020. године.

Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: Идејно решење под бројем ЕН 190/2020 –
ИДР,  Суботица  07.2020.,  израђено  од  стране  предузећа  „KUBARCH“  д.о.о.  за  пројектовање,
инжењеринг и консалтинг, Суботица, Алеја Маршала Тита бр. 13, Овлашћење од инвеститора од дана
14.07.2020. године, Информација од Секретаријата за грађевинарство под бројем IV-05-353-276/2020
од дана 15.07.2020. године и доказ о уплати републичке административне таксе у износу ид 2.090,00
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динара од дана 14.07.2020. 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  17.07.2020.  године  и  у  штампаним гласилима  Суботичке
новине  17.07.2020.,  Hrvatska  riječ  17.07.2020.  и  Magyar  Szó  18,19.7.2020.  године),  као  и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Александрово“ и
Регионални Архус центар Суботица). 

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

Орган  је  утврдио  чињенично  стање  увидом  у  захтев,  информацију  о  локацији  и  идејно
решење, као и увидом у интернет портал Геосрбија.

Увидом у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао да је исти поднео носилац пројекта „СКАЛА ГАРДЕН“ д.о.о., Суботица, Сегедински пут
бр.  90,  за  пројекат  „Реконструкција  и  доградња  постојећег  објекта  -  зграде  пословних  услуга  и
пренамена у пословно-производно-складишни објекта“, на катастарским парцелама 11080/1, 11080/8,
11080/10, 11081/1, 11081/3 и 11081/4, К.О. Доњи град, Суботица. Орган је из достављеног захтева
утврдио да се на предметнoј локацији планира реконструкција постојећег објекта  од cca 1600 m2 и
доградња новог објекта у пословно-проиводно-складишни објекат.

Из  достављеног  идејног  решења  орган  је  утврдио  се  на  предметнoј локацији  планира
реконструкција  постојећег  објекта  у  магацин готових проивода  и  део  објекта  у  халу за  монтажу
готових проивода као и да се догради прозводни погон у површини од cca 2600 m 2. Планирани објекат
производне хале се састоји из три сектора: алатница, проиводња и наводњавање. Сектор алатница се
бави проиводњом и одржавањем алата за бризгање пластике. Машинском обрадом преради се 500 кг
челика  месечно.  Сектор  прозводња  се  бави  бризгањем  делова  фитинга  од  полипропилена  и
састављањем  истих.  Бризгањем  се  месечно  обрађује  у  просеку  15  тона  материјала.  Сектор
наводњавање се бави пројектовањем и уградњом модерних система за парковско наводњавање.

Увидом у информацију о локацији коју је издао Секретаријат за грађевинарство утврђено је да се
према  Плану  генералне  регулације  III  за  део  зоне  „Александрово“  у  Суботици  („Сл.  лист  Града
Суботице“, бр. 52/12) наведене парцеле налазе у делу блока бр. 126 који је намењен за комерцијалне
функције  и  у  коме  су  од  производних  делатности  дозвољени  производни  погони  мале  привреде,
магацини и складишта везана за производнју или као самостална делатност, за које се према Закону о
процени утицаја и Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна и за које се може захтевати
процена  утицаја  на  животну средину,  не  налазе  на  листи за  које  је  обавезна  процена  утицаја  на
животну  средину,  односно  које  према  карактеристикама  производног  и  техничко-технолошког
процеса не угрожавају животну средину буком, вибрацијама, еманацијама, штетним гасовима, врстом
и количином отпадака и другим штетним утицајима.

Орган је утврдио увидом у поднети захтев и достављену документацију, а према  Уредби  о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), да се предметни
пројекат налази на Листи II (тачка 8., подтачка 2. – Самостална постројења за производњу, прераду,
формирање и паковање пластичних маса), где се на основу прописаних критеријума - Сви пројекти
који нису наведени у Листи I - сврастава у пројекте за које се може тражити израда студије процене
утицаја на животну средину.

Увидом  у  интернет  портал  Геосрбија,  утврђено  је  да  се  претметне  парцеле  на  којима  се
реализује  пројекат  налазе  на  мање  од  50  метара  од  стамбених  објеката,  у  непосредној  близини
малопродајног  трговинског  објекта,  као  и  да  се  у  кругу од  500 метара  налазе  и  други осетљиви
објекти (болнички комплекс, школа, градски стадион).

Приликом доношења одлуке из тачке  I  овог решења, орган је узео у обзир  да се  пројекат
налази на листи пројеката за које се може захтевати израда студије о проецни утицаја на животну
средину,  да  се  у  близини  предметне  локације  налазе  осетљиви  објекти  (стамбени  и  трговински
објекти, школа, болница, градски стадион), као и да се пројекат планира у оквиру зоне комерцијалних
функција, у коме планском документацијом могућност обављања производних делатности условљена
да се пројекат не налази на листи пројеката за који је обавезна процена утицаја на животну средину,
односно  ограничена  на  оне  делатности  које  према  карактеристикама  производног  и  техничко-
технолошког  процеса  не  угрожавају  животну средину  буком,  вибрацијама,  еманацијама,  штетним
гасовима, врстом и количином отпадака и другим штетним утицајима.

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04
и 36/09),  прописано је  да  одлуком којом се  утврђује  да је  потребна  процена утицаја  на  животну
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средину, надлежни орган може одредити обим и садржај студије о процени утицаја, што је у овом
случају и учињено у тачки II овог решења.

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 480,00
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,  38/19  -
усклађени дин. Изн., 86/19, 90/19 – испр. и 98/20 - усклађени дин. изн. ).

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

Обрађивач:
Нора Секер, маст. биолог

  Секретар Секретаријата
        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде
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