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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 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 „KUBARCH“  доо  за  пројектовање,  инжењеринг  и
консалтинг, Суботица, Алеја Маршала Тита бр. 13, овлашћено од стране предузећа „Dunav Coop“ доо,
Суботица, Пролетерских бригада бр. 120, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године,
доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  за  пројекат:  „ИЗГРАДЊА  ФАБРИКЕ  БЕТОНА  –  бетоњерка
капацитета 30 тона на 1h (сат)“, на катастарској парцели 14779/9 К.О. Нови град, Суботица, у улици
Магнетна поља бб, 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   „Dunav  Coop“  доо,  Суботица,  Пролетерских
бригада бр.  120,  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).                                       

Образложење

Носилац пројекта  „Dunav Coop“ доо,  Суботица,  Пролетерских бригада бр.  120, обратио се
овом  секретаријату  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину
пројекта: „ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ БЕТОНА – бетоњерка капацитета 30 тона на 1h (сат)“ (46.098191⁰;
19.692282⁰).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице дана 07.04.2020. године.

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева  је  електронском  поштом достављено:  Информација  о
локацији  од  Секретаријата  за  грађевинарство  под  бројем  IV-05-353-55/2020  од  14.2.2020.  године;
Овлашћење од 7.4.2020. године; Извод из ПГР-а  VII  под бројем  EN 153/19  ИДР,  новембар 2019 и
Ситуација на катастарско-топографском плану под бројем EN 153-1/19 ИДР, март 2020, израђени од
стране  предузећа  за  пројектовање,  инжењеринг  и  консалтинг  „KUBARCH“  доо,  Суботица,  Алеја
Маршала Тита бр. 13 и доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2.090,00 динара
од дана 2.4.2020. 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  14.4.2020.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке
новине  24.4.2012.,  Hrvatska  riječ  24.4.2020.  и  Magyar  Szó  24,  25,  26.4.2020.  године),  као  и
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заинтересовани органи и организације  путем електронске поште (Месна заједница „Нови град“ и
Регионални Архус центар Суботица – 14.4.2020). 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 утврдио чињенично стање увидом у захтев, информацију о локацији, извод из Плана
генералне регулације VII-а и ситуацију на катастарско-топографском плану.

  Увидом  у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао  да  је  исти  поднео  „KUBARCH“  доо  за  пројектовање,  инжењеринг  и  консалтинг,
Суботица,  Алеја Маршала Тита бр.  13,  овлашћено од стране  носилаца пројекта предузећа „Dunav
Coop“ доо, Суботица, Пролетерских бригада бр. 120. Орган је из достављеног захтева утврдио да се
на предметнoј локацији планира поред две хале/магацина и изградња бетоњерке капацитета 30 тона
на 1h (сат)  и да је према добијеној грађевинској дозволи  бр.  ROP-SUB-39020-CPIH-3/2020 од дана
13.2.2020. године у току изградња првог магацина односно фазе А. 

Орган је увидом у поднети захтев и достављену документацију утврдио да се, 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),  предметни
пројекат налази на Листи II (тачка 14. – Остали пројекти , подтачка 7. –  Постројења за производњу
бетона – бетоњерке, укључујући и мобилна постројења), за која је предвиђено да се израда студије о
процени утицаја на животну средину може тражити уколико производни капацитети прелазе 30т на
сат. 

Увидом у Информацију бр. IV-05-353-55/2020 од 14.2.2020., издату од стране Секретаријата за
Грађевинарство Градске управе Суботица, констатовано је да су у предметном обухвату дозвољене
оне производне делатности за које се утврди да није потребна израда студије процене утицаја на
животну средину, односно за које се на основу израђене студије процене утицаја на животну средину
установи да у погледу планираног производног и техничко-технолошког процеса, врсте и количине
енергије,  као  и  процене  врсте и количине отпада,  загађења ваздуха,  земљишта,  воде и другог  не
угрожавају животну средину, односно да се планираним мерама на спречавању пропратни негативни
утицаји  производне  делатности,  негативно  дејство  у  потпуности  може  уклонити,  или  свести  на
законом утврђене дозвољене норме.

Приликом доношења одлуке из тачке I овог решења, орган је узео у обзир да се 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),  предметна
делатност налази на Листи II пројеката, који су предмет процене утицаја на животну средину, као и да
су планирани капацитети од 30 тона на сат у наведеној уредби наведени као гранични критеријум за
потребу израде студије. Узимајући у обзир локацију на којој се пројекат планира, од које су стамбени
и трговински објекти налазе на мање од 500м ваздушне удаљености, као и тип производње, који може
да изазове повећан ниво буке у животној средини и суспендованих честица у ваздуху, орган је сматрао
да на се на основу достављених података о планираном пројекту не може са сигурношћу утврдити да
услед планираног производног и техничко-технолошког процеса неће доћи до негативног дејства на
животну средину, те да је потребно да се изради студија о процени утицаја на животну средину којом
ће се сагледати потенцијални негативни утицаји и прописати мере за спречавање негативних дејстава,
као и прописати одговарајући мониторинг којим ће се пратити утицај на животну средину, и на тај
начин  испунити критеријум прописан урбанистичко-планском документацијом,  по  основу кога  су
дозвоњени они пројекти код којих се  установи да у погледу планираног производног и техничко-
технолошког процеса, врсте и количине енергије, као и процене врсте и количине отпада, загађења
ваздуха, земљишта, воде и другог не угрожавају животну средину, односно да се планираним мерама
на спречавању пропратни негативни утицаји производне делатности, негативно дејство у потпуности
може уклонити, или свести на законом утврђене дозвољене норме.

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
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
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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.).

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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