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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  „СМБ-БЕТОЊЕРКА“ д.о.о., Суботица, Чантавирски пут бб, по овлашћењу бр.
IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Фабрика за производњу бетона - бетоњерка”, на катастарској
парцели 35950/12 К.О.  Доњи град, Суботица, 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  „СМБ-БЕТОЊЕРКА“  д.о.о.,  Суботица, Чантавирски пут  бб,  да
изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, 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  „СМБ-БЕТОЊЕРКА“  д.о.о.,  Суботица, Чантавирски пут бб,  обратио се овом
секретаријату  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:
„Фабрика за производњу бетона - бетоњерка”, на катастарској парцели 35950/12 К.О. Доњи град, Суботица
(45.057193⁰; 19.678778⁰).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице дана 02.09.2021.
године.

Уз  уредно попуњен  образац захтева је достављено: Техничка спецификација израђена од стране
предузећа „EURO GREEN“ д.о.о., Нови Сад, Мирослава Антића бр. 14; Грађевинска и употребна дозвола
издата од стране Секретаријата за грађевинарство и имовину под бројем IV-04/I-351-2285/2013 од дана
17.05.2013. године; Понуда издата од стране предузећа „СИМИ“ д.о.о., Младеновац, 172 Нова бр. 9 под
бројем ФБ-20.131.09 од дана 22.09.2020. године и доказ о уплати републичке административне таксе у
износу од 2.160,00 динара од дана 31.08.2021. године.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.,
135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног информисања
која излазе на четири језика која су у службеној употреби на територији Града Субоитце (на сајту Града
Суботице  06.09.2021.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке  новине  10.09.2021.,  Hrvatska  riječ
17.09.2021.  и  Magyar  Szó  21.09.2021.  године),  као  и  заинтересовани  органи  и  организације  путем
електронске поште (Регионални Архус центар Суботица и Месна заједница „Александрово“ - 06.09.2021.). 

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

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев, техничку спецификацију и употребну дозволу
издату од стране Секретаријата за грађевинарство.
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Увидом  у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао да је исти поднео носилац пројекта  „СМБ-БЕТОЊЕРКА“ д.о.о., Суботица, Чантавирски пут
бб, за пројекат: „Фабрика за производњу бетона - бетоњерка”, на катастарској парцели 35950/12 К.О. Доњи
град, Суботица.

Из приложене техничке спецификације орган је утврдио да се на предметној локацији планира
постројење за производњу бетона (бетоњерка) и да капацитет фабрије бетона износи  80 m 3/h, односно 192
t/h. Погон бетоњерке је електрична енергија,  инсталисана  снага је cca 88 kW.  Агрегат се по допреми
смешта у радијалну звезду са скрепером из које сеизузима порецептури и убацује у мешалицу. На локацији
се не формира депонија агрегата на отвореном платоу, већ се агрегат директно убацује у разделну звезду.
Цемент  се  по  допреми  складишти  у  силосе  (2  комада)  капацитета  100  t.  Сваки  силос  је  опремљен
врећастим филтрима са системом за аутоматско отресање.  Снабдевање водом за потребе технологије је из
градског водовода. Што се прозводње бетона тиче, све сировине се додају по одговарајућој рецептури.
Иствремено се убацује цемент из силоса и вода из водоводне мреже. Сировине се у мешалицу дозирају
преко вага  за  мерење.  После  одређеног времена  (30-40  минута)  маса  се  пумпама пребацује  у  камион
шлепер са миксером, који преузима направљен бетон и односи са парцеле код наручиоца. Цео поступак
справљања бетона у мешалици се одвија аутоматски. Основне сировине су: Портланд композитни цемент,
фракциони шљунак и вода, док су додатне сировине: адитиви за бетон. Агрегати учествују са око 60-70% у
укупној маси бетона. 

Орган  је  утврдио  увидом  у  поднети  захтев  и  достављену  документацију,  а  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),  да се предметни
пројекат налази на Листи II (тачка 14. – Остали пројекти, подтачка 7. – Постројења за производњу бетона -
бетоњерке,  укључујући и  мобилна  постројења,  где  се  на  основу  прописаних  критеријума  сврастава  у
пројекте за које се може тражити израда студије процене утицаја на животну средину.

Приликом доношења одлуке орган је узео у обзир критеријум за потребу израде студије о процени
утицаја на животну средину по Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08) којом је
прописано да се за постројења за производњу бетона - бетоњерке, укључујући и мобилна постројења може
захтевати процена утицаја  на  животну средину  капацитета  преко 30  t  на  сат,  те  је  због  чињенице да
планирани  капацитети  вишеструко  превазилазе  Уредбом  прописане  критеријуме,  донео  одлуку  као  у
диспозитиву.

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.

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 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
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