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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 („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 („Службени лист  града Суботице“, бр.
18/17  –  пречишћен  текст),  по  овлашћењу  број  IV-031-201/2016-8  од  01.12.2016.  године,
поступајући по захтеву носиоца пројекта „PRO AS“  д.о.о.,  Суботица, Толминска бр. 35,  у
поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „ИЗГРАДЊА
ПРОИЗВОДНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (производња опреме за прехрамбене делатности и
пратећи садржаји)“,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да  је  за  пројекат  „ИЗГРАДЊА ПРОИЗВОДНО ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА  (производња  опреме  за  прехрамбене  делатности  и  пратећи  садржаји)“,  на
катастарским парцелама 20638/3  и  20638/4  КО  Стари  град,  Суботица  (46.104376о,
19.630819о), у улици Бегејска бб, потребна израда студије о процени утицаја на животну
средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носиоцу пројекта  „PRO AS“ д.о.о., Суботица, Толминска бр. 35,
да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са
чланом  17.  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  („Службени  гласник  РС“,  бр.
135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину
(Службени гласник РС“, бр. 69/05).

Образложење

Носилац  пројекта  „PRO  AS“  д.о.о.,  Суботица,  Толминска  бр.  35,  обратио  се  овом
секретаријату са  захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
пројекта  „ИЗГРАДЊА  ПРОИЗВОДНО  ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА  (производња  опреме  за
прехрамбене делатности и пратећи садржаји)“, на катастарским парцелама 20638/3 и 20638/4
КО  Стари  град,  Суботица  (46.104376о,  19.630819о),  у  улици  Бегејска  бб.   Захтев  је
евидентиран у  писарници Градске  управе  Суботице  под бројем  IV-08/I-501-464/2017 дана
26.12.2017.

Уз  уредно попуњен  образац захтева достављени су Локацијски услови бр.  IV-05-353-3-
320/2017 од 02.11.2017., Локацијски услови бр. IV-05-353-3-321/2017 од 03.11.2017., Измена и



допуна  локацијских  услова  бр.  IV-05-353-3-379/2017  од  01.12.2017.,  Измена  и  допуна
локацијских услова бр. IV-05-353-3-378/2017 од 11.12.2017. и Закључак о исправци грешке у
Измени и допуни локацијских услова бр. РОП-СУБ-30425-ЛОЦА-2/2017 (интерни бр. IV-05-
353-3-379/2017) од 05.12.2017. од Секретаријата за грађевинарство,  Услови за пројектовање и
прикључење  бр.  87.1.0.0.-Д.07.09.-270168-17  од  24.10.2017.  и  Услови  за  пројектовање  и
прикључење бр.  87.1.0.0.-Д.07.09.-270176-17 од 23.10.2017. од „ЕПЦ Дистрибуција“ д.о.о.,
Огранак  Елекетродистрибуција  Суботица,   Услови  за   прикључење  бр.  7048-389408/2  и
Услови за  прикључење бр. 7048-389414/2 од 20.10.2017. од „Телеком Србија“ а.д., Извршна
јединица Суботица, Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије бр. 217-14212/17-
2 и Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије бр. 217-14214/17-2 од 13.10.2017.
од Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Суботици, Услови за пројектовање и прикључење бр.  I2-123-2/2017 и Услови за
пројектовање  и  прикључење  бр.  I2-122-2/2017  од  17.10.2017.  од  Ј.К.П.  „Водовод  и
канализација“ Суботица, Саобраћајно-технички услови бр.  II-06-344-398/2017, Саобраћајно-
технички услови бр.  II-06-344-399/2017 од 16.10.2017., Правила грађења и други услови за
изградњу бр. 307-153/17 и Правила грађења и други услови за изградњу бр. 307-152/17 од
октобра  2017.  од  Јавног  предузећа  за  управљање  путевима,  Урбанистичко  планирање  и
становање  Суботица,  Копија  катастарског  плана  водова  бр.  953-3/2017-154,  Копија
катастарског плана водова бр. 953-3/2017-155, Копија катастарског плана бр. 953-2/2017-154
и Копија катастарског плана бр. 953-2/2017-156 од 10.10.2017. од  Републичког геодетског
завода, Служба за катастар непокретности Суботица, Идејно решење бр. Е-1390/17 и Идејно
решење бр. Е-1391/17 од новембра 2017., израђена од стране предузећа „SUPPORT“ д.о.о.,
Суботица, Петра Драпшина бр. 1 и Опис технолошког поступка. 

Увидом у документацију Захтева, сходно 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),  констатовано је  да се предметни пројекат налази на
Листи II (тачка 6. – Производња и прерада метала, подтачка 5. – Постројења за површинску
обраду  метала  и  пластичних  материјала  коришћењем  електролитичких  или  хемијских
поступака), чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије о процени
утицаја на животну средину. 

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  03.01.2018.  и  у  штампаним
гласилима  Суботичке  новине  05.01.2018.,  Hrvatska  riječ  05.01.2018.  и  Magyar  Szó
06.,07.,08.01.2018. године), као и заинтересовани органи и организације путем електронске
поште (Месна заједница „Ново Село“ и Регионални Архус центар).

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

На предметној  локацији се планира изградња производно пословног објекта у коме се
планира  израда  опреме  за  прехрамбену  индустрију.  У  припремном  одељењу  врши  се
машинска  обрада  материјала:  савијање,  сечење,  стругање,  глодање,  бушење,  израда
перфорација и сви остали потребни захвати ради даље монтаже опреме. У делу погона за
монтажу врши се састављање припремљених делова опреме у целину кроз фазе и поступке
заваривања, брушења, полирања, као и паковања, обележавања и складиштења до отпреме са
локације наручиоцу опреме. 

Узимајући у обзир критеријуме 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  -  сви пројекти који нису наведени у
Листи I („Службени гласник РС“, бр. 114/08) и да се локација на којој се планира пројекат
налази  у  зони  становања као  и  да  вршењем производно пословне делатности  (машинска
обрада материјала) може доћи до угрожености животне средине и здравља људи, орган је
утврдио да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну
средину.



Чланом 10. став  5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 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 460,00 динара у корист рачуна број 840-742221843–57 позив на
број  97  69236 по тарифном броју 6.  Закона  о  републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, br. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 -
др.  закон,  5/2009,  54/2009,  50/2011,  70/2011  -  усклађени  дин.  изн.,  55/2012  -
усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон,
57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015,
50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн. и 113/2017).

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

Обрадила:
Нора Секер, маст.биол.

  Секретар Секретаријата
  Ливија Нађ, маст. инж. пољ.
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