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Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Служба за  заштиту  животне
средине и одрживи развој, на основу члана 14. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл.  гласник РС“,  бр.  135/04 и  36/09),  члана 136.  став  1.  и  члана 141. став  7.  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 Данијела Ковачевића, Мала Босна, Мала Босна Салаши бр.
74, у поступку одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средини, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – ОДРЕЂУЈЕ СЕ носиоцу пројекта Данијелу Ковачевићу, Мала Босна, Мала Босна Салаши
бр. 74, обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Фарма свиња“ на
катастарској парцели 43070 КО Доњи град, Суботица.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта је да изради студију о процени утицаја на животну
средину предметног пројекат према члану 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и члановима 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05), и да обради нарочито:

 У  делу  Описа  пројекта:  Oпис  објекта,  планираног  производног  процеса  или  активности,
њихове технолошке и друге карактеристике –  това за сваку категорију узгоја по целинама;
техничко-технолошка  решења  за  систем  исхране,  методе  уклањања  стајњака  (течног  и
чврстог) из објеката, складиштења, третман стајњака, поступака и динамике разастирања;

 У делу Описа значајних утицаја пројекта – детаљан приказ отпадних материја из процеса са
приказом карактеристика, врстама утицаја као и мерама за спречавање, смањење и отклањање
сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину.

III  – Уз студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних
органа и организација издатих у складу са посебним прописима.

Образложење

Носилац пројекта Данијел Ковачевић, Мала Босна,  Мала Босна Салаши бр. 74, обратио се
овом  секретаријату  са  захтевом  за  одређивања  обима  и  садржаја  студије  о  процени  утицаја  на
животну средини пројекта: „Фарма свиња“, на катастарској парцели 43070 КО Доњи град, Суботица,
(46.0656876о,  19.5889034о).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем
IV-08/I-501-137/2019 дана 20.5.2019.

Предметни  пројекат  се  налази  на  листи  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  на
животну средину,  што је  утврђено у складу са 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“) - Листа I, тачка 17; Објекти за интензиван узгој живине или
свиња са капацитетом преко 2000 места за производњу свиња (преко 30 kg тежине).

Уз  захтев  су  приложени  попуњени  упитници  за  одређивање  обима  и  садржаја  студије  о
процени утицаја на животну средину (део I и део II):

 Идејно решење бр.  Е-040/2019 од  маја  2019.  године,  израђено од стране предузећа  „ЈКС
пројектовање, грађење и инжењеринг“ д.о.о, Суботица, Хенрика Сјенкјевића бр. 5/9 и

 Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 2.030,00 динара од 20.5.2019.
године.

Орган је, решавајући по предмету,   констатовао да уз  Захтев није приложена сва потребна
документација, и Служба је сходно члану 9. и члану 12. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл.  гласник  РС“,  бр.  135/04  и  36/09)  дана  22.5.2019.  године  упутила  странци Захтев  за  допуне
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину под бројем IV-
08/I-501-137/2019-1 и дала рок од 30 дана за достављање допуњеног захтева. Орган је тражио да се
захтев  допуни  изводом из  урбанистичког  плана  или  потврђеног  урбанистичког  пројекта,  односно
актом о урбанистичким условима који није старији од годину дана у складу са чланом 12. Закона о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). С обзиром да достављени
образац  од 20.5.2019. није био одговарајући за одређивање обима и садржаја студије за пројекте за
које је обавезна израда студије о процени утицаја на животну средину, орган је од носилаца пројекта
такође захтевао да се допуни и доставља попуњен образац за одређивање обима и садржаја студије.

Дана 22.5.2019. године носилац прјекта је органу доставио одговарајући попуњен образац за
одређивање  обима  и  садржаја  студије,  а  дана  6.6.2019.  године  је  доставио  Информацију  од
Секретаријата за грађевинарство заведен под бројем IV-05-353-268/2019 од 5.6.2019. године.

У складу са чланом 14. став 1. и 2. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр.  135/04 и 36/09),  о  поднетом захтеву је  обавештена јавност оглашавањем у
средствима јавног информисања (на сајту Града Суботице 6.6.2019. одине и у штампаним гласилима:
Војвођанска  Сваштара  –  xx.6.2019.,  Hrvatska  riječ –  xx.6.2019.  и  Magyar  Szó  –  xx.6.2019.),  као  и
занитересовани органи и организације путем електронске поште (МЗ „Мала Босна“ – xx.6.2019.).

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

На  предметној  локацији  се  планира  изгардња  фарме  свиња,  капацитета  324  приплодних
крмача, 4 нераста и 4800 грла у тову са пратећим садржајима. У изградњи фарме и пратећих садржаја
предвиђена је фазност односно изградња у две фазе:

а) ФАЗА I – обухвата изградњу следећих објеката:
- Објекат бр. 1 – Прасилиште са одгајалиштем и пратећим садржајем
- Објекат бр. 2 – Пратећи објеката

б) ФАЗА II – обухвата изградљу:
- Објекат бр.  2 – Товилиште; улазна маса свиња је цца 27 kg,  а излазна маса цца 110 kg.

Капацитет објекта је 4800 товљеника. Наведени објекат за тов ће се изводити уз објекат прасилишта
који се изводи у првој  фази изгардње. У технолошком смислу је објекат подељен на по дванаест
одељења са ходником по средини за свако одељење које је повезано са комуникационим ходником
који је део објекта бр. 1 изграђен у првој фази и дели део прасилиште са одгајалиштем и товилиште.
Свако одељење је технолошком опремом – преградама подељено на по осам боксова, сваки бокс је
предвиђен за 25 товних свиња.

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја на животну средину. Увидом у захтев странке орган је констатовао да је
захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, поднет од
стране инвеститора Данијел Ковачевић, Мала Босна, Мала Босна Салаши бр. 74, за пројекат „Фарма
свиња“, који се реализује на катастарској парцели 43070 КО Доњи град Суботица, у Малој Босни,
Салаши  бр.  74.  Из  достављене  документације  је  утврђено  да  се  предметним  пројектом  планира
изградња фарме свиња.  

Приликом доношења одлуке, орган је у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињеницу да предметни пројекат припада врсти пројеката за који је обавезна израда студије о
процени утицаја, специфичност локације и врсте производње коју предметни пројекат обухвата, те је



на основу наведеног донео решење као у диспозитиву.
На основу члана 14. став 3. и члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

гласник РС“, 135/04 и 36/09), као и на основу Правилника о садржини студије о процени утицаја на
животну средину („Службени гл.  РС“,  бр.  69/05),  утврђен је  обим и садржај предметне студије  и
одлучено је као у диспозитиву овог решења.

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“, br. 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. и 50/18 – усклађени дин. изн. и 95/18).

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

Обрадила:
Нора Секер, маст.биол.

  Секретар Секретаријата
           Александар Витковић, дипл.инж.пољопривреде
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