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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, 30/17 и
5/20), поступајући по захтеву носиоца пројекта „СУАГРА“ д.о.о., Суботица, Иве Лоле Рибара бр. 4, по
овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  за  пројекат:  „Изградња  3  самостојећа  силоса  за  складиштење
зрнастих пољопривредних производа“, на катастарској парцели 41912/2 К.О. Доњи град, Суботица,
није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура следеће:

 да планира и изведе пројекат у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима
за изградњу објекта;; 

 да  током извођења радова,  са отпадним материјама поступа на начин прописан одредбама
Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и
припадајућим прописима;

 да  не  користи  изворе  буке  чији  највиши  меродавни  ниво  емитован  у  отворени  простор
животне средине прелази вредност максималних дозвољених нивоа у складу са Одлуком о
мерама за заштиту од буке у животној средини  („Сл.  лист града Суботица“,  бр. 48/20) и у
свему  се  придржава  Закона о заштити од буке („Сл.  гласник РС“,  36/09  и 88/10)  и
припадајућих прописа; 

 да обезбеди мере заштите ваздуха од загађивања обављањем мерења према одредбама Уредбe
о  граничним вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  из  стационарних  извора
загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“ бр. 111/15); 

 да  обезбеди  сакупљање  отпадних  вода  са  комплекса  (манипулативне  површине,
саобраћајнице,  паркинга,  одржавања  машина  и  опреме)  у  одговарајућу  водонепропусну
септичку јаму, а пражњење осигура путем овлашћеног предузећа. 

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

Носилац  пројекта  „СУАГРА“  д.о.о.,  Суботица,  Иве  Лоле  Рибара  бр.  4,  обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Изградња  3  самостојећа  силоса  за  складиштење  зрнастих  пољопривредних  производа“,  на
катастарској парцели  41912/2  К.О.  Доњи  град,  Суботица (46.007253⁰;  19.516529⁰).   Захтев  је
евидентиран у писарници Градске управе Суботице дана 29.06.2021. године.

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева  је  достављено:  Локацијски  услови,  издати  од  стране
Секретаријата за грађевинарство под бројем IV-05-353-3-43/2020 од дана 11.03.2020. године; Пројекат
архитектуре – ПГД, ознака: Е – 1/2021, Суботица, април 2021, израђен од стране предузећа „СМИМ“
д.о.о., Суботица, Штросмајерова бр. 6 и доказ о уплати административне таксе у износу ид 2.100,00
динара од дана 30.06.2021. 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  30.06.2021.  године  и  у  штампаним гласилима:  Суботичке
новине  02.07.2021.,  Војвођанска  Сваштара  05.07.2021.;  Hrvatska  riječ  09.07.2021.  и  Magyar  Szó
03,04.07.2021. године), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна
заједница „Мала Босна“ и Регионални Архус центар Суботица – 30.06.2021). 

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

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину. Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање
о процени утицаја на животну средину, поднет од стране инвеститора „СУАГРА“ д.о.о., Суботица, Иве
Лоле  Рибара  бр.  4,  за  пројекат:  „Изградња  3  самостојећа  силоса  за  складиштење  зрнастих
пољопривредних  производа“,  на катастарској парцели  41912/2  К.О.  Доњи  град,  Суботица. Из
достављене  документације  је  утврђено  да  се  предметним  пројектом  планира  изградња  три  нова
силоса (капацитета 1340 t житарица) и да силосне ћелије имају намену складиштења житарица, с
обзиром да је 2009. године изграђена откупна станица са четири силоса, колском вагом, управном
зградом,  магацном  и  сушаром,  а  у  међупериоду  су  изграђена  још  два  силоса.  Влажност
ускладиштеног материјала се контролише и пре складиштења по потреби се сусши. Продукт сушења
је влага – вода из пољопривредних производа, а енергент је природни гас. У силосима ће постојати
рецептори температуре, а на основу мерених температура ће се предузети одговарајуће радње, да не
би дошло до самозапаљења.  На  основу приложених докумената  је  такође  констатовано,  да  се  на
предметној локацији налази и сушара капацитета 288 t/дан.

Из достављених локацијских услова издатих  од стране Секретаријата за грађевинарство од
дана  11.03.2020.  године  орган  је  утврдио, да  је  дозвољена  изградња  силоса  за  пољопривредне
производње и да се радови изводе на катастарској парцели 41912/2 К.О. Доњи град, површине 1 ha
26а 60 m2, и да се услови издају на основу планског документа Просторни план града Суботице („Сл.
Лист града Суботице“, бр. 16/12). Такође је утврђено да је бруто површина планираног објекта cca 930
m2. 

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 9. –  Прехрамбена  индустрија,  подтачка  15.  –
Млинови и сушаре капацитета преко 200 t дневно), 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  чињенице  да  је  намена  објекта  одговара  планираној  делатности,  да  извођење,  рад  или
престанак  рада  пројекта  не  подразумеа  активности  које  ће  представљати  физичке  промене  на
локацији, да нема значајнијег коришћења природних ресурса, да се током редовног рада не очекује
испуштање загађујућих или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух којима
би озбиљније могло да се угрози стање животне средине, да у непосредној близини нема заштићених
подручја нити места од историјског и културног значаја, као и да у законски предвиђеном року није
било достављених примедби и мишљења од стране заинтересоване јавности. 

У складу са горе наведеним, орган је оценио да се применом одговарајућих мера заштите
животне средине,  као и придржавањем прописа из области управљања отпадом, заштите ваздуха,
заштите вода, заштите од пожара, заштите од удеса и заштите од буке у животној средини,  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.
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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. 

Узимајући у обзир наведено, 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.,  98/20 - усклађени дин. изн.,  144/20 и 62/21-
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


