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На основу члана 2. тачка 2. алинеја 3., члана 24. 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)  и  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 инвеститора  „СМБ-БЕТОЊЕРКА“  д.о.о.,  Суботица,  Чантавирски  пут  бб,  Секретаријат  за
пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, по
овлашћењу број IV-031-369/2018 од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат:
„Фабрика за  производњу бетона -  бетоњерка”,  на катастарској  парцели 35950/12 К.О.  Доњи град,
Суботица, израђену од стране предузећа „EURO-GREEN“ д.о.о.,  Нови Сад, Мирослава Антића бр. 14,
ознаке: СПУ 11-1/2021, Нови Сад, јануар 2022.

II – Обавезује се  носилац пројекта да спроведе мере заштите животне средине утврђене у
Поглављу 8 студије из тачке I овог решења.

III – Обавезује се носилац пројекта да спроведе програм праћења утицаја на животну средину
из Поглавља 9  студије из тачке I овог решења.

IV – О трошковима поступка биће решено посебним решењем.

Образложење

Дана 27.10.2021. године, инвеститор „СМБ-БЕТОЊЕРКА“ д.о.о., Суботица, Чантавирски пут
бб, обратио се овом Секретаријату као надлежном органу за давање сагласности на Студију о процени
утицаја пројекта на животну средину за пројекат:  „Фабрика за производњу бетона - бетоњерка”, на
катастарској  парцели  35950/12  К.О.  Доњи  град,  Суботица (45.057193⁰;  19.678778⁰).  Уз  захтев
подносилац  је  приложио:  три  примерка  студије  ознаке: СПУ  11/2021,  Нови  Сад,  октобар  2021,
електронску  верзију  студије  и потврду  о  уплати  републичке  административне  таксе  у  износу  од
84.870,00 динара, дана 22.10.2021. године. 

Дана 31.12.2021. године је предмет презаведен у IV-08/I-501-20/2022.

Решењем број IV-08/I-021-1/2021-06 од 03.11.2021. године образована је Техничка комисија са
задатком да испита и утврди да ли је студија израђена у складу са важећим прописима, као и да оцени
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Студију са аспекта подобности предвиђених мера у погледу утицаја рада објекта на окружење. 

У складу са чланом 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“
бр., 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву, времену и месту јавног увида и јавне расправе, обавештена је
јавност  оглашавањем  у  средствима  јавног  информисања  која  излазе  на  четири  језика  која  су  у
службеној  употреби  на  територији  Града  Суботица  (на  сајту  Града  Суботице  и  у  штампаним
гласилима Суботичке новине - на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ - на хрватском језику и
Мagyar Szó  - на мађарском језику), као и заинтересовани органи и организације путем електронске
поште (Регионални Архус центар Суботица и  МЗ „Александрово“), те је организован јавни увид и
јавна расправа, у складу са Законом, који је трајао од 02.11.2021. до 02.12.2021. године.

О    јавном увиду и јавној расправи, Секретаријат је сачинио извештај са систематизованим
прегледом мишљења заинтересованих органа и организација под бројем IV-08/I-501-241/2021-01 од
02.12.2021.  године  и доставио га  истог  дана  Техничкој  комисији,  којим је  констатовано  да  током
трајања јавног увида није  било представника заинтересованих органа,  организација  и јавности за
извршење јавног увида.

 На јавној расправи одржаној 02.12.2021. године у просторијама Службе за заштиту животне
средине присутни су били представници надлежног органа, председник и чланови Техничке комисије,
представник израђивача студије  („EURO-GREEN“ д.о.о.,   Нови Сад,  Мирослава Антића бр.  14)  и
представник носиоца пројекта („СМБ-БЕТОЊЕРКА“ д.о.о., Суботица, Чантавирски пут бб). 

Техничка комисија је дана 02.12.2021. године, на одржаној првој седници, констатовала да  су
потребне измене и допуне  студије и истог дана упутила овом органу Предлог за измене и допуне
студије ознаке: СПУ 11/2021, Нови Сад, октобар 2021.  Примедбе техничке комисије у предлогу за
измене и допуне студије су се огледале у следећем:

1. Исправити граматичке и штампарске грешеке у тексту Студије, на странама 27, 30, 32, 33, 34,
43, 46 и 53

2. У делу 3.3 Опис технолошког процеса - Нема података о количини додатних сировина, 
адитива, пластификатора.

3. У делу   3.5 Излазни параметри - Емисија у ваздух, допунити студију подацима из техничке
документације  за филтер на мешалици, за сигурносне вентиле и врећасте филтере на складишним
силосима, у погледу података о максималној  емисији прашине у околни ваздух,  односно степена
пречишћавања.

4. У делу Испуштања отпадних вода - Дати детаљнији приказ  положаја и распореда таложника ,
(ситуација, цртеж).

5. У  делу  Бука  и  вибрације   -  Допунити  податке  о  локацији  производног  погона  у  смислу
сврставања у акустичну зону према граничним вредностима индикатора буке прописаним за зоне
насеља.  Навести изворе буке на локацији током обављања делатности бетоњерке,  имајући у виду
значај идентификовања свих извора буке и  процене могућих значајних утицаја на окружење

6. У делу  3.6  Технологија  третирања  отпадних  материја  -  За  ваздух   дати  приказ  динамике
чишћења и одржавања технолошке опреме, превозних средстава, платоа, приступне саобраћанице као
мере  смањења емисије прашине  са различитих површина у околни ваздух. 

- За воду, унети  податке о опреми односно начину  којим се региструје количина испуштене
воде у систем јавне канализације. 
- За муљ, описати  начин сакупљања ,односно врсти превоза којим се транспортује отпад до
депоније и приказати податке о чувању и евиденције одложених количина отпада  на депонију.

У поглављу 6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

7. У  делу  6.2   За  време  редовног  рада  објекта  -  У  делу  Ваздух  исправити   нетачан  текст
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реченице  у делу „производња  асфалтних мешавина“ –> „Утицај честица прашине које се јављају као
резултат отпрашивања у постројењу за производњу асфалтних мешавина првенствено у зависности
од њиховог гранулометријског састава има доста различите утицаје на човека“.

У поглављу 7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

8. У  делу  7.2   Идентификација  опасности  –  преиспитати  констатацију  да  је  пожар  могућ
искључиво од органске прашине у реченици „С обзиром на природу процеса и особине присутних
материја, од удесних ситуација на локацији могућа је искључиво појава пожара односно експлозије
органске прашине”

У поглављу 8 ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И, ГДЕ 
ЈЕ ТО МОГУЋЕ, ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

9. У делу   8.1. Мере предвиђене законским и подзаконским актима - Уврстити у списак прописа
и Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стациоанрних извора
загађивања, осим постројења за сагоревање ( „Сл гласник РС“ 111/2015,  83/2021)  

Избрисати прописe:
1. Одлука о мерама за заштиту од буке ("Сл. лист Града Ужица", бр. 33-1/2015). јер је већ
наведена Одлука о мерама за заштиту од буке у животној средини ("Службени лист града
Суботица", бр. 48/2020)
2.  Правилник  о  обрасцу  Документа  о  кретању  опасног  отпада,  обрасцу  претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за  њихово попуњавање ("Сл. гласник
РС", број 17/2017)

У поглављу 9. МОНИТОРИНГ

10. У делу  9.3 Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара

За ваздух:
- Закон о заштити ваздуха  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - др. закон
-  Уредба  о  мерењима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  из  стационарних  извора
загађивања  
( "Сл. гласник РС", бр. 5/2016)
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стациоанрних
извора загађивања, осим постројења за сагоревање ( „Сл гласник РС“ 111/2015,  83/2021)
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник СРС",
број 11/2010, 75/2010 и 63/2013)                                                    

Једном годишње извршити испитивање:
1.укупних таложних материја  (УТМ )
2. фракције суспендованих честица PM10 ( 24h узорковање ,током седам дана)
3. садржај тешких метала у PM10,  стандардним методама  путем акредитоване лабораторије. 
Препоручује се мерење током летњих месеци.

За отпадне воде:
- Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. 
закон)
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016)
- Одлука о јавној канализацији ("Сл. лист града Суботице", бр. 29/2015, 38/2015 - аутентично 
тумачење, 42/2015 и 5/2018) део  V Квалитет и контрола отпадних вода
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На месту испуста у јавну канализацију 2x у току календарске године (препорука једном у  
летњем  једном  у  зимском  периоду)  узимањем  репрезентативног  узорка  од  стране

акредитоване лабораторије извршити током рада фабрике за производњу бетона  испитивање
према параметрима Одлуке о јавној канализацији ("Сл. лист града Суботице",  бр.  29/2015,
38/2015 - аутентично тумачење, 42/2015 и 5/2018) део  V Квалитет и контрола отпадних вода;
Табела 1.  

За муљ:
-  Извршити  утврђивање  карактера  отпадног  муља  из  таложника  од  стране  овлашћене
лабораторије  према  Правилнику  о  категоријама,  испитивању  и  класификацији  отпада
(„Сл.глсник РС“, бр.56/2010)

За буку:
- Закон о заштити од буке уз животној средини  ("Сл. гласник РС" бр. 96/2021)
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС" бр. 
75/2010)
- Одлука о мерама за заштиту од буке у животној средини ("Службени лист града Суботица", 
бр. 48/2020)

Мерење нивоа комуналне буке на локацији извршити путем акредитоване лабораторије једном
годишње на референтним  мерним  местима одређеним у складу са  стандардним методама.

За земљиште:  
- Закон о заштити земљишта  (Сл гласник РС бр.112/2015)
- Уредба о систематском праћењу стања квалитета земљишта  ("Сл. гласник РС", бр. 88/2020)
- Уредба о ГВ загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту   (Сл гл.РС бр  30/18  
64/19)

Једном  годишње  извршити  испитивања  квалитета  земљишта   у  складу  са  Уредбом   о
граничним вредностима  загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту   (Сл гл.РС бр
30/18  64/19); параметрима Прилога 1 Граничне вредности загађујућих, штетних и опасних
материја у земљишту

За отпад:
-  Поступање  са  отпадом  организовати  на  начин  уређен  Законом о  управљању отпадом  и
припадајућим прописима спровођењем поступака и мера које  обезбеђују најмањи ризик по
угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

- Поред горе наведених допуна приложити копију плана не старију од 6 месеци.
- Доставити и уговоре закључене са оператерима који поседују дозволе надлежних органа за
поступање са отпадима, а који настају и преузимају се од настале делатности  бетоњерке.  

Служба је сходно предлогу Техничке комисије дана 05.01.2022. године упутила странци Захтев
за измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину број IV-08/I-501-241/2021-3 и дала
рок од 30 дана за достављање измењене и допуњене студије.

Органу су дана 18.01.2022.  године достављена три штампана примерка допуњене студије и
један електронски ознаке: СПУ 11-1/2021, Нови Сад, јануар 2022. Допуне студије су дана 19.01.2022.
године, електронским путем, прослеђене члановима Техничке комисије на даљу оцену.

Након друге седнице Техничке комисије одржане 25.01.2022. године и обављеног оцењивања,
Техничка комисија је органу истог дана доставила Извештај са оценом Студије и предлогом одлуке о
давању сагласности на студију, број IV-08/I-501-20/2021-k6 од 25.01.2021. године.

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања на основу увида у захтев за давање
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сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Фабрика за производњу
бетона - бетоњерка”, на катастарској парцели 35950/12 К.О. Доњи град, Суботица.

Из извештаја са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности на студију број IV-
08/I-501-20/2022-k6 од 25.01.2022. са појединачним мишљењима чланова Техничке комисије, уз који
је приложен записници са седница Техничке комисије,  утврђено је да је Техничка комисија спровела
поступак оцењивања на основу законски прописаних критеријума, те да је навела да измењена и
допуњена  студија  задовољава  критеријуме  предвиђене  Законом  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),  као и  да  су  мере  за  спречавање,  смањење  и
отклањање  могућих  штетних  утицаја  пројекта  на  стање  животне  средине  на  локацији  и  ближој
околини,  у  току извођења пројекта,  рада пројекта,  у  случају удеса и по престанку рада пројекта,
предвиђене у студији подобне.  На основу наведеног Техничка комисија је предложила надлежном
органу давање сагласности на предметну студију.

Чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04
и 36/09) предвиђено је да надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени
утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја Техничке комисије. 

На основу горе наведеног, орган је донео одлуку као у диспозитиву.

Такса по тарифном броју 186. 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.). у износу од 84.870,00
(осамдесетчетирихиљадеосамстоседамдесет) динара у корист рачуна број 840-742221843-57, позив на
број 97 69236.

Упутство  о  правном  средству:  Ово  решење  је  коначно  у  управном  поступку.
Против  овог  решења  носилац  пројекта  може  покренути  управни  спор  пред
Управним  судом  у  року  од  30  дана  од  дана  пријема  решења,  а  заинтересована
јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу у
средствима информисања.

Обрадила:
Нора Секер, маст. биолог

Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл.инж.пољопривреде

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