Република Србија –АПВ
ГРАДСКА УПРАВА
Град Суботица
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и одрживи развој
Број: IV -08-501-313 -2015
Дана: 17.11.2015.
Суботица
Трг слободе бр.1
ГГ
Градска управа Града Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине,
Одсек за заштиту животне средине и одрживи развој на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 12
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09), члана 192.
став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“ бр. 30/10), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града
Суботице“ бр. 6/10, 8/13, 24/14 и 20/15), по овлашћењу број IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године,
поступајући по захтеву носиоца пројекта Предузећа за пољопивредну производњу „РАВНИЦА“ АД
Бајмок, Зубачиште 72А, у поступку одређивања обима и садржаја Студије процене утицаја на
животну средину пројекта: „Изградња нових објеката у постојећем комплексу фарме за тов свиња на
катастраској парцели 7443/1 КО Бајмок, доноси:
РЕШЕЊЕ
I - ОДРЕЂУЈЕ СЕ носиоцу пројекта Предузећу за пољопивредну производњу „РАВНИЦА“
АД Бајмок, Зубачиште 72А, садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат
„Изградња нових објеката у постојећем комплексу фарме за тов свиња“ који се планира на
катастраској парцели 7443/1 КО Бајмок, а који треба да садржи:
1. Податке о носиоцу пројекта;
2. Опис локације на којој се налази пројекат, а нарочито:
- опис окружења које представља зону утицаја пројекта;
- приказ педолошких, геоморфолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких
карактеристика терена;
- подаци о насељености, концентрацији становништва на предметном подручју;
- подаци о постојећој инфратруктури на предметном подручју.
3. Опис пројекта, а нарочито:
- опис постојећих објеката и технологије рада на комплексу;
- подаци о врсти, саставу и очекиваној количини отпадних материја током
експлоатације објекта;
- приказ начина поступања са отпадним материјама током коришћења објекта.
4. Приказ главних алтернатива укључујући:
- анализу решења које се односи на планове за ванредне прилике, удесне
ситуације.
5. Опис чинилаца животне средине на посматраном подручју за које постоји
могућност да буду изложени ризику;
6. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину у погледу:
- квалитета ваздуха, воде, земљишта, нивоа буке, непријатних мириса;
- здравља људи.
7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних
утицаја на животну средину током рада објекта;
8. Програм праћења утицаја на животну средину, а нарочито:
- дефинисати параметре на основу којих се могу утврдити и пратити директни и
индиректни утицаји на животну средину за време коришћења објеката;
- дефинисати места, начин и учесталост утврђених параметара у складу са
важећим прописима.
9. Подаци о правном лицу које је израдило студију (извод из одговарајућег регистра
за обављање делатности пројектовања,инжењеринга и израде студија и анализа),

основни подаци о лицима која су учествовала у изради студије, датум израде,
оверен потпис одговорног лица у правном лицу које је израдило студију.
II. - Уз Студију о процени утицаја прилажу се услови и сагласности других надлежних
организација издатих у складу са посебним законима.
Образложење
Носилац пројекта предузеће за пољопривредну производњу „РАВНИЦА“ АД, Бајмок,
Зубачиште 72А, (МБ: 08049335 ПИБ: 100846242 шифре делатности: 0111 гајење жита) обратио се
овом секретаријату као надлежном органу са захтевом за одређивање обима и садржаја Студије о
процени утицаја на животну средину пројекта „Изградња нових објеката у постојећем комплексу
фарме за тов свиња“ у близини насеља Бајмок на катастарској парцели 7443/1 КО Бајмок.
Подносилац захтева приложио је:
 уредно попуњен образац Захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
пројекта на животну средину;
 Локацијску дозволу број IV-04/I-353-434/2014;
 Решење број 323-07-05129/2008-05 од 12.08.2008.Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде републике Србије – Управа зе ветерину;
 Решење о издавању водних услова број 104-325-321/2015-04 од 14.08.2015. године, издато од
стране Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
 Идејно Решење.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, о поднетом Захтеву обавештена је
јавност оглашавањем у средствима информисања (МЗ „Бајмок“ и Архус). На поднети Захтев у
законском року није било достављених примедби од стране заинтересонаних органа, организација и
јавности.
Након провере садржаја документације из Захтева, констатовано је да је предметни пројекат
обухваћен Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.
114/08) – и то Листом I Уредбе тачка 17. – Објекти за интензиван узгој живине или свиња са
капацитетом преко 2.000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине), те је Секретаријат у
складу са чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину утврдио обим и садржај Студије
о процени утицаја на животну средину.
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, градитељство 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, 51/03 - 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.).
Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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