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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 („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  „Grand  Solution  RLE“  д.о.о.,  Петроварадин,
Београдска бр. 19, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  за  пројекат:  „Производни  објекат  са  пратећим  садржајима  и
складишни објекат у улици Отмара Мајера у Суботици“, заведен под бројем IV-08/I-501-209/2021, а
који се планира на катастарским парцелама 34430/1, 34430/4 и 34431 КО Доњи град, Суботица, није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

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

 да планира и изведе пројекат у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима
за изградњу објекта; 

 да  током извођења радова,  са отпадним материјама поступа на начин прописан одредбама
Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и
припадајућим прописима;

 да  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 („Сл.  гласник РС“,  36/09  и 88/10)  и
припадајућих прописа; 

 да обезбеди мере заштите ваздуха од загађивања у складу са Законом о заштити ваздуха () и
приоадајућим прописима; 

 да  обезбеди  да  квалитет  отпадних  вода  генерисаних  у  склопу  производног  објекта  и
припадајужим објектима одговара вредностима прописаним Одлуком о јавној канализацији
(„Сл. лист града Суботице“, бр. 29/15 и 38/15 – аутентично тумачење, 42/15 и 5/18);

 обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник
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 и 

 да обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима.
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III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитвним прописима.                                      

Образложење

Носилац пројекта  „Grand Solution RLE“ д.о.о., Петроварадин, Београдска бр. 19, обратио се
овом  секретаријату  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину
пројекта: „Производни објекат са пратећим садржајима и складишни објекат у улици Отмара Мајера у
Суботици“ (46.077069⁰; 19.666421⁰).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице
дана 14.09.2021. године.

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева  је  достављено:  Локацијски  услови  издати  од  стране
Секретаријата за грађевинарство бр. IV-05-353-3-99/2021 од дана 31.03.2021. године; Водни услови
издати од стране  Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр. 25 бр. II-419/8-21 од дана 31.03.2021. године; Информација о потреби спровођења
процедуре процене утицаја на животну средину издата од стране Секретаријата за пољопривреду и
заштиту животне средине бр. IV-08/I-501-ROP-SUB-6007-LOC-1-HPAP-7/2021-10 од дана 25.03.2021.
године и доказ  о уплати републичке административне таксе у износу од  2.160,00 динара од дана
14.09.2021. 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
Суботица (на сајту Града Суботице 16.09.2021. године и у штампаним гласилима Суботичке новине
17.09.2021.,  Hrvatska  riječ  17.09.2021.  и  Magyar  Szó  18,19.09.2021.  године),  као  и  заинтересовани
органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Регионални  Архус  центар  Суботица  и  Месна
заједница „Кер“ - 16.09.2021.). 

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

Орган  је  утврдио  чињенично  стање  увидом у  захтев,  локацијске  услове  издате  од  стране
Секретаријата за грађевинарство, водне услове издате од водопровредног предузећа „Воде Војводине“
Нови  Сад  и  информацију  издата  од  стране  Секретаријата  за  пољопривреду  и  заштиту  животне
средине.

Увидом  у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао  да  је  исти  поднео  носилац  пројекта  „Grand  Solution  RLE“  д.о.о.,  Петроварадин,
Београдска бр. 19, за пројекат:  „Производни објекат са пратећим садржајима и складишни објекат у
улици Отмара Мајера у Суботици“, на катастарским парцелама 34430/1, 34430/4 и 34431 КО Доњи
град, Суботица.

Из достављених информација о локацији издатих од стране Секретаријата за грађевинарство
од дана 31.03.2021. године, орган је утврдио да се услови издају на основу планског документа Плана
генералне регулације II за зону „Мали Бајмок“ и делове зона „Ново Село“, „Гат“ и „Кер“ („Сл. Лист
Града Суботице“, бр. 5/20) и да се радови изводе на катастарским парцелама бр. 34430/1, 34430/4 и
34431 КО Доњи град, укупне површине 8524 m2. Бруто површина планираних објеката је cca 3240 m2

–  фаза  I  2000  m2,  а  фаза  II  1240  m2.  Према  Плану  радови  се  планирају  у  зони  производње.
Констатовано је да је планирана делатност производња тапацираног намештаја помоћу 3D штампе и
да  је  изградња  објеката  планирана  у  укупно  две  фазе  и  то:  1.  фаза  је  производни  објекат  са
административним делом унутар објекта  на  делу према улици,  а  2.  фаза  подразумеба  искључиво
складишни објекат.

Из  достављених водних  услова  издатих  од  стране  водопривредног  предузећа  „Воде
Војводине“ од дана 31.03.2021. године, констатовано је да на основу члана 117. Закона о водама („Сл.
гласник РС“,  бр.  30/10,  93/12,  101/16,  95/18 и 95/18 -  др.  закон)  предметни објекат припада типу
објеката број 22) производни и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских или
подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које
грађавинску дозволи издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

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
се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 8. – Хемијска индустрија, подтачка 2. – Самостална
постројења за формирање пластичних маса), чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које
се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину.

Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињенице да је намена објекта одговара планираној делатности, да се делатност обавља у зони

-2/3-



производње,  да  извођење,  рад  или  престанак  рада  пројекта  не  подразумева активности  које  ће
представљати физичке промене на локацији, да нема значајнијег коришћења природних ресурса, да се
током  редовног  рада  не  очекује  испуштање  загађујућих  или  било  каквих  опасних,  отровних  или
непријатних материја у ваздух којима би озбиљније могло да се угрози стање животне средине, да у
непосредној близини нема заштићених подручја нити места од историјског и културног значаја, да се
производња делова од пластичних маса обавља технологијом 3D штампе, чиме се количина отпадних
материјала  своди  на  миминум,  као  и  да  у  законски  предвиђеном  року  није  било  достављених
примедби и мишљења од стране заинтересоване јавности.

У складу са горе наведеним, орган је оценио да се применом одговарајућих мера заштите
животне средине,  као и придржавањем прописа из области управљања отпадом, заштите ваздуха,
заштите вода, заштите од пожара, заштите од удеса и заштите од буке у животној средини,  могући
негативни утицаји на животну средину могу свести на минимум и без израде студије процене утицаја
на животну средину.

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр.  135/04 и 36/09),  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, што је у овом случају и учињено. 

Узимајући у обзир наведено, 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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