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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 6. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04  и 36/09), члана 33. и 34 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи
Града Суботице ("Сл. лист града Суботице", бр. 18/17 - пречишћен текст и 30/17), по овлашћењу број
IV-031-201/2016-8  од  01.12.2016.  године,  поступајући  по захтеву носиоца  пројекта  ЈЕНЕИ ЧАБЕ,
ЈОСИПА КОЛУМБА 32, СУБОТИЦА у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта: „ФАРМА СВИЊА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (ФАЗА I)“,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  за  пројекат:  „ФАРМА  СВИЊА  СА  ПРАТЕЋИМ  САДРЖАЈИМА
(ФАЗА I)“,  на катастарској парцели 31858 КО Доњи град, Суботица, улица Пастирска бб, Суботица,
није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
 Пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за изградњу

објеката;
 Да  изгради  септичку  јаму  у  складу  са  важећим  прописима,  стандардима  и  техничким

нормативима прописаним за ту врсту објекта, као и да је одржава у исправном стању и да се
стара  о  њеном  редовном  и  ефиласном  функционисању  у  складу  са  Одлуком  о  јавној
канализацији („Сл. лист града Суботице“,  бр.  29/15,  38/15 – аутентично тумачење, 42/15 и
5/18);

 Обезбеди да квалитет  отпадних вода  из  септичке  јаме буде  у  складу са  Одлуком о јавној
канализацији („Сл. лист града Суботице“,  бр.  29/15,  38/15 – аутентично тумачење, 42/15 и
5/18);

 Обезбеди  да  ниво  буке  током  извођења  радова  и  редовног  рада  не  прелази  вредности
прописане  Законом о  заштити од  буке  („Сл.  гласник  РС“,  36/09  и  88/10)  и  припадајућим
прописима и Одлуком о  мерама за  заштиту од буке  у  животној  средини („Сл.  лист града
Суботица“, бр. 33/11); 

 Поступа са земљиштем тако што неће испуштатати и одлагати загађујуће, штетне и опасне
материје и отпадне воде на површину земљишта и у земљиште у скалду са одредбама Закона о
заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015);

 Поступа  у  складу  са  локацијским  условима  број  РОП-СУБ-13776-ЛОЦ-1/2018  од  дана
14.6.2018. године, а нарочито у делу који се односи на то да:
 Ђубриште на фарми мора бити удаљено најмање 50 m од објекта за животиње, смештено

насупрот правцу главних ветрова,  а  изграђено тако  да  спречава  загађивање околине  и
разношење биолошких отпада;

 Поступа у складу са водним условима број I-726/5-18 од дана 12.6.2018. године, а нарочито у



деловима који се односе на:
 Тачку 4.1. – у површинске подземне воде, забрањено је испуштати било какве воде осим

условно  чистих  атмосферских и  пречишћених  отпадних  вода  (предтретман,  примарно,
секундарно  и  терцијарно)  тако  да  концентрација  појединих  загађујућих  материја  у
пречишћеној води (ефлуенту) обезбеди одржавање II класе воде у реципијенту, не наруши
минимално  добар  еколошки  статус  површинске  воде  према  Уредби  о  граничним
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и
седименту и роковима за њихово достизање и задовољи прописане граничне вредности у
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и
роковима  за  њихово  достизање  и  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово
достизање;

 Тачку 4.4. - Санитарно-фекалне отпадне воде прикључити на јавну канализациону мрежу,
у складу са општим концепотом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода
на нивоу насеља, према условима и уз сагласност надлежног јавног комуналног предузећа;

 Тачку 4.4.1. - Уколико у близини предметног простора није изграђена јавна канализација,
као привремено решење, санитарно-фекалне отпадне воде испуштати у водонепропусну
септичку јаму коју ће празнити надлежно јавно комунално предузеће;

 Тачку 4.5. - Пројектом дати решење за контролисано сакупљање, третман и диспозицију
технолошке отпадне воде, односно течне фазе (осоке) и чврстог ђубрива из објеката за
узгој стоке уважавајући наведене услове;

  Тачку 4.5.5. - За третман и диспозицију чврстог ђубрива  предвидети уређену депонију за
одлагање и зрење чврстог ђубрива довољног капацитета на водонепропусној подлози са
нагибом ка сабирном шахту за оцедне отпадне воде. Оцедне воде са депоније неповратним
цевоводом прикључити на водонепропусну осочну јаму. Ђубриво са депоније односити на
ораничне  површине  у  складу са  Законом  о  пољопривредном  земљишту  тј.  коддексом
добре пољопривредне праксе на фармама или на уређену депонију у складу са Законом о
управљању отпадом.  Приликом  калкулација  скалдишних  капацитета  депоније  узети  у
обзир  препоручену  дужини  складишног  периода  дату  у  оквиру  смерница  добре
пољопривредне праксе;

III  – Ово  решење  не  ослобађа  подносиоца  захтева  обавезе  да  прибави  и  друге  услове,
сагласности и дозволе предвиђене позитивним прописима, као ни обавезе спровођења поступка
процене  утицаја  на  животну средину за  преостале  планиране  фазе  изградње фарме свиња са
пратећим садржајима. 

Образложење

Носилац  пројекта  ЈЕНЕИ  ЧАБА,  ЈОСИПА  КОЛУМБА  32,  СУБОТИЦА,  обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„ФАРМА СВИЊА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (ФАЗА I)“,  на катастарској парцели  31858 КО

Доњи град, Суботица, улица Пастирска бб, Суботица (46.097319⁰; 19.603350⁰). Захтев је евидентиран

у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-190/2018 дана 21.6.2018. године.
Уз уредно попуњен образац захтева достављено је: Идејно Решење бр. Е-416/2018, Црвенка, Март

2018. године, Локацијски услови број: РОП-СУБ-13776-ЛОЦ-1/2018 од дана 14.6.2018. године, Водне
услове бр. I-726/5-18 од дана 12.6.2018. године и доказ о уплати републичке административне таксе у
износу од 2010.00 динара.

Увидом  у  документацију достављену уз Захтев констатовано  је  да  ће  се  извођење  радова  на
предметној локацији реализовати у три фазе и да се предметни захтев односи само на прву фазу која
обухвата изградњу следећих објеката: прасилишта са одгајалиштем, просторије за припрему хране за
прасилиште и  пратећи објекат.  Сходно  Уредби 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 1. –  Пољопривреда,
аквакултура и шумарство, подтачка  4.  –  Објекти за интензиван узгој крмача),  при чему се израда
студије  о  процени утицаја  може захтевати за  капацитет  већи од 450 места  за  крмаче.  Планирани



капацитет предметног пројекта је 308 места за приплодне крмаче што је испод критеријума за који је
Уредбом предвиђено да се може захтевати израда студије. 

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног
информисања  (на  сајту  Града  Суботице 25.6.2018.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичка
сваштара  6.7.2018.  године,  Hrvatska  riječ 6.7.2018.  године и Magyar  Szó 8.7.2018.  године),  као  и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месне заједнице Келебија и Мали
Бајмок и Регионални Архус центар Суботица).

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

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), по којима 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, 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 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, 51/2003
- 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, 50/2016 - усклађени дин.
изн. и 61/2017 - усклађени дин. изн. 113/2017, 3/2018-испр. и 50/2018 – усклађени дин.
изн.)

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

Обрадио:
Петар Стојановић маст. екол.

  Секретар Секретаријата
  Ливија Нађ, маст. инж. пољ.
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