
 

 

1/3 

   

 
 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине 

Служба за заштиту животне средине и одрживи развој 

Број: IV-08/I-501-183/2022 
Датум: 29.08.2022. 
24000 Суботица 

Трг слободе 1 

Тел: 024/626-789 
ПA 

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и 

одрживи развој, на основу члана 2. став 1. 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 „GEBI“ ДОО Чантавир, Маршала Тита 46, по овлашћењу бр. 

IV-031-369/2018. од 18.09.2018. године, доноси: 

РЕШЕЊЕ 

 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Индустријски комплекс“, на катастарским парцелама 

4550/2, 8860 и 982 КО Чантавир, Маршала Тита 46, није потребна израда студије о процени утицаја 

на животну средину. 

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

 
1) планира и изведе пројекат у складу са пројектно техничком документацијом  и стандардима за 

изградњу објеката; 
2) обезбеди управљање отпадом који настаје током градње, током рада на начин прописан Законом 

о управљању отпадом  („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) и 

припадајућим прописима; 
3) 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 у животној средини („Сл. гласник РС“, 96/21) и 

припадајућих прописа; 
4) предвиди мере за спречавање загађивања земљишта до кога може доћи у случају удесних 

ситуација; 
5) да обезбеди да се одвођење атмостферских вода реализује у складу са условима прописним од 

стране надлежног јавног комуналног предузећа, као и да обезбеди да квалитет пречишћених 

отпадних вода које се испуштају у реципијент, водоток речице Чик, буде у складу са граничним 

вредностима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 

за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 
6) да обезбеди у складу са прописима о заштити ваздуха да количина загађујућих материја које 

могу бити емитоване у ваздух не прелази граничне вредности утврђене прописма; 
7) у току редовног рада обезбеди редовно чишћење и одржавање објеката, приступних и 

манипулативних површина чиме се смањује могућност загађивања; 
8) обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник 
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РС“, бр. 111/09 и 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони ) и припадајућим прописима и током редовног 

рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима; 
9) обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима; 
10) за предметни пројекат од надлежног органа прибави услове заштите природе. 

 

III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитвним прописима.  

Oбразложење 

 Носилац пројекта „GEBI“ ДОО Чантавир, Маршала Тита 46, обратио се овом секретаријату са 

захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Индустријски 

комплекс“, на катастарским парцелама 4550/2, 8860 и 982 КО Чантавир (45.9287985⁰, 19.7566082⁰).  

 Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице дана 11.07.2022. године, под 

бројем IV-08/I-501-183/2022. 

 Достављенa документација садржи: 

• Захтев странке за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, израђен од стране 

„Euro green“ ДОО Нови Сад, у јулу 2022. године; 

• Графички приказ макро и микро локације; 

• Информација о локацији о могућности изградње индустријских објеката у функцији 

пољопривредне производње, издат од стране Секретаријата за грађевинарство бр. IV-05-353-

256/2022, дана 01.04.2022. године у Суботици; 

• Идејно решењe за Пројекат архитектуре израђен од стране „GeoEXPERT“ ДОО, Адолфа 

Сингера 11, Суботица, под бројем P-IDR-09-2022, из јуна 2022; 

• Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2.160,00 динара. 

 
У складу са чланом 10. и 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 која излазе на четири језика која су у службеној употреби на територији Града Суботица 

(на сајту Града Суботице 19.07.2022. и у штампаним гласилима: Суботичке новине 05.08.2022. године 

на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ 12.08.2022. године на хрватском језику и Magyar Szó 13.-

14.08.2022. године на мађарском језику). О захтеву су путем електронске поште обавештени и 

заинтересовани органи и организације (Регионални Архус центар Суботица и Месна заједница 

Чантавир дана 19.07.2022. године). 

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене 

утицаја на животну средину. Увидом у захтев констатовано је да је захтев за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину носиоца пројекта „GEBI“ ДОО Чантавир за пројекат  

„Индустријски комплекс“, за катастарске парцеле 4550/2, 8860 и 982 КО Чантавир, у улици Маршала 

Тита 46, израђен  од стране  „Euro green“ ДОО Нови Сад. 

Из приложене документације орган је констатовао да се катастарске парцеле бр. 4550/2, 8860 и 982 

КО Чантавир према Плану детаљне регулације за део простора насеља Чантавир између деонице 

општинског пута Суботица-Чантавир, заштитног појаса водотока Чик и деонице државног пута IIб реда 

бр. 303 („Сл. лист Града Суботице бр. 31/21), налазе у подблоку 3б намењеном производњи-привреди, 

унутар кога постоји изграђен комплекс производних објеката за производњу сточне хране. У оквиру 

формираног радног комплекса дозвољена је допуна недостајућих садржаја производње, а што је у 

складу са захтевом у предмету. 

На основу идејног решења планирано је рушење постојећих објеката и на њихово место изградња 

нових (магацини, колска вага, административни простор, силос за складиште уља – танквана, објекат у 

функцији техничке просторије резервоара и хидротехничког објекта за систем заштите од пожара и 

објекат за пречишћавање отпадних вода).   

Из приложене документације констатовано је да се део новопланираних објеката (претежно 

магацини), наслањају на постојеће објекте, како би се омогућио неометани ток производње, док је други 

део новопланираних објеката самостојећи. 

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 
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је предметни пројекат део индустријског комплекса који је обухваћен Листом II тачка 9. подтачка 3 - 

Постројења за производњу хране за животиње, као и тачком 14. подтачка 3 -  Постројења за 

пречишћавање отпадних вода – технолошке отпадне воде, чиме се предметни пројекат сврстава у 

пројекте за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину. 

 Приликом доношења одлуке орган је узео у обзир да је Решењем број IV-08/I-501-159/2022 од 

датума 18.07.2022. године, утврђено да је за пројекат „Изградња индустријске зграде мешаоне сточне 

хране и екстракције уља из погаче“ који се реализује на катастарској парцели 4550/2 и 8660 КО 

Чантавир, потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, као и да се носилац обавезује 

да студију изради према Правилнику о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“, бр. 69/05) и да опише мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег 

штетног утицаја на животну средину. Поменутим решењем носилац пројекта се обавезује да, у складу 

са Правилником, обухвати мере које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке, 

санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере, као и да изради 

програм праћења утицаја на животну средину. Како се ради о истом обухвату у оквиру истог 

индустријског комплекса (изузев парцеле број 982 КО Чантавир, на којој се налази паркинг и део 

административне зграде и на којој се не планирају производни процеси), орган сматра да студија чија 

је обавеза израде утврђена Решењем број IV-08/I-501-159/2022 од датума 18.07.2022. треба да обради 

утицаје свих активности у склопу предмтног обухвата, како би се сагледали кумулативни утицаји 

унутар комплетног индустријског комплекса, укључујући и планирано проширење складишног 

капацитета, а да се мерама прописаним у тачки II диспозитива овог решења негативни утицаји на 

животну средину могу свести на минимум и без израде посебне студије о процени утицаја на животу 

средину. 

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. Орган је одлуку из тачке II алинеја 10 овог Решења донео у складу са Правилником о 

садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05) у Законом о 

заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр., 14/16, 95/18 – др. Закон и 71/21), 

узимајући у обзир специфичности пројекта и локације и близину регионалног еколошког коридора Чик. 

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 490,00 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.). 

 

Обрадила: 

Пектер Андреа, дипл.инж.технол. 

 
Секретар Секретаријата 

Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде 
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