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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица  

Градска управа 

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине  

Служба за заштиту животне средине и одрживи развој 

Број: IV-08/I-501-234/2022  

Датум: 22.12.2022. 

24000 Суботица  

Трг слободе бр. 1  

Тел: 024/ 626-789 

Е-mail: zivotnasredina@subotica.rs 

ПА 

 

 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 носиоца пројекта "GEBI" ДОО ПО Чантавир, Маршала Тита 46, Чантавир, 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: 

„Изградња индустријске зграде мешаоне сточне хране и екстракције уља из погаче, на к.п. бр. 4550/2 

и 8860 КО Чантавир“ израђену од стране предузећа „EURO-GREEN“ д.о.о.,  Нови Сад, Мирослава 

Антића бр. 14, ознаке: SPU 04-1/2022, Нови Сад, децембар 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 05.10.2022. године, носилац пројекта "GEBI" ДОО ПО Чантавир, Маршала Тита 46, 

Чантавир, обратио се овом Секретаријату као надлежном органу за давање сагласности на Студију о 

процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат: „Изградња индустријске зграде мешаоне 

сточне хране и екстракције уља из погаче на к.п. бр. 4550/2 и 8860 КО Чантавир“ (45.9287985⁰; 

19.7566082⁰). Уз захтев подносилац је приложио: три примерка студије ознаке: SPU 04/2022, Нови 

Сад, октобар 2022, електронску верзију студије и потврду о уплати републичке административне 

таксе.  

 Решењем број IV-08/I-021-1/2022-06 од 14.10.2022. 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 

Студију са аспекта подобности предвиђених мера у погледу утицаја рада објекта на окружење.  
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 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 „Чантавир“), те је организован јавни увид и јавна 

расправа, у складу са Законом, који је трајао од 14.10.2022. до 14.11.2022. године. 

 О јавном увиду и јавној расправи, Секретаријат је сачинио извештај са систематизованим 

прегледом мишљења заинтересованих органа и организација под бројем IV-08/I-501-234/2022-1 од 

15.11.2022. 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 15.11.2022. 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 ("GEBI" ДОО ПО Чантавир, Маршала Тита 46, Чантавир).  

 Техничка комисија је дана 15.11.2022. 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: SPU 04/2022, Нови Сад, октобар 2022. Примедбе техничке комисије у предлогу за 

измене и допуне студије су се огледале у следећем: 

У студији није испоштована одредба Решења о одређивању обима и садржаја којом је 

одређено да се мере ускладе са условима заштите природе, узимајући у обзир близину 

еколошког коридора – водотока Чик – приложити услове заштите природе и мере прилагодити 

овим условима. Такође, веза са водотоком Чик није јасно наведена ни у деловима студије у 

којима се описује управљање отпадним водама, те је потребно кориговати и ове делове 

Студије. 

 

- У делу Описа пројекта дати више информација о опису операција на линијама тока 

материјала  од сировина (нових и постојећих) до готовог производа из којих се види 

повезаност производних система  на комплексу. Детаљније  описати технолошки процес 

екстракције са свим операцијама тока материјала,  капацитетима, битним параметрима 

процеса,  мерењима према раније утврђеним критеријумима, као и поступања са отпадима. 

Приложити јасније читљиву технолошку шему екстракције.  

 

- У делу приказа стања животне средине - Ваздух, текст у тачки 3 кориговати у смислу оцене 

квалитета, а према налазу из Извештаја овлашћене лабораторије бр. 39534-20 од јула 2020. 

године. 

 

- У поглављу у ком је предвиђено да се наведу мере које проистичу из важећих прописа нису 

наведене мере, већ само набројани прописи. Навести конкретне мере, како би носилац 

пројекта могао да их примењује; такође обухватити и мере прописане другим важећим 

студијама и решењима којима су прописани минимални услови и мере заштите животне 

средине, а односе се на предметни индустријски комплекс. 

 

- У делу поступања са отпадним водама навести на који начин ће се обезбедити и реализовати 

мера из водних услова број II-1147-2020 издатих од ЈВП „Воде Војводине“, а прописаним у 

тачкама 4.3.1 и тачки 4.2 . 

 

- У поглављу Програм праћења утицаја на животну средину јасно навести параметре мерења, 

мерна места и учесталост мерења. Навести и која је обавеза мониторинга прописана другим 

студијама и решењима којима су утврђени услови и мере, како би носилац пројекта имао јасне 

инструкције о својим обавезама када је мониторинг у питању. Допунити програм 
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мониторинга, по чиниоцима животне средине и то: 

 

Ваздух 

 

Поглавље 9. Програм праћења утицаја на животну средину, у подпоглављу 9.3 

Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара, допунити одељком: 

Праћење имисије у ваздух, у којем би се предвидело одређивање: 

    • укупних таложних материја (УТМ); 

    • фракције суспендованих честица PM10 и  

    • садржаја олова, кадмијума, никла и арсена у PM10. 

 

Наведена мерења је потребно извршити пре почетка рада мешаоне сточне 

хране и екстракције уља из погаче као нулто мерење, а затим при раду 

фабричког комплекса једном годишње.  

 

С обзиром да укупан фонд загађења ваздуха прашином у великој мери зависи 

од метеоролошких услова предлаже се да се мерење имисије PM10, као и 

садржај олова, кадмијума, никла и арсена у PM10 у оквиру фабричког 

комплекса врши током летњих месеци (када је концентрација PM10 у 

амбијенталном ваздуху нижа).  

 

Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. 

гласник СРС", број 11/10, 75/10 и 63/13) у члану 22а који се односи на наменска 

мерења, се наводи да у зонама и агломерацијама у оквиру којих су смештени 

различити извори емисије загађујућих материја, као што су индустријска 

постројења чији производни процеси могу утицати на ниво загађености 

ваздуха, здравље људи и/или вегетацију, надлежни органи, у складу са чланом 

7. став 5. ове уредбе могу наложити мерење и других загађујућих материја у 

ваздуху међу којима су наведене укупне таложне материје (УТМ), док су 

фракција суспендованих честица PM10, као и садржај олова, кадмијума, никла 

и арсена у PM10 обухваћени чланом 7. 

 

Укупне таложне материје (УТМ) јесу честице пречника већег од 10 µм које се 

услед сопствене тежине преносе из ваздуха на разне површине (земљиште, 

вегетација, вода, грађевине и др.).  

 

У Студији на 59 страни, у првом пасусу се наводи да приликом пријема и 

елевирања житарица долази до издвајања мањих количина чврстих материја у 

виду прашине и да честице које се у виду прашине диспергују у ваздуху имају 

пречник већи од 10 – 20 микрометара. 

 

PM10 је фракција суспендованих честица (particulate matter) која пролази кроз 

филтер чији су захтеви утврђени у стандарду SRPS EN12341, којим је утврђена 

референтна метода за узимање узорака и мерење PM10 фракције, са 

ефикасношћу од 50% захвата честица аеродинамичког пречника од 10 µм. 

 

 

Бука 

 

У студији у поглављу 3. Опис пројекта, у подпоглављу 3.5 Излазни параметри, 

код дела Бука и вибрације, значајно би било набројати најдоминантније изворе 

буке односно ону стационарну технолошку опрему која ствара највише буке, 

затим превозна средства и технолошке операције које доводе до емисије буке 

при раду фабрике и то за: 1) нулто стање при раду фабрике пре изградње 

индустријске зграде мешаоне сточне хране и екстракције уља из погаче у 
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Чантавиру и 2) затечено стање при раду фабрике са новоизграђеним 

постројењима.  

 

Овде би такође било важно навести и радно време фабрике и то за: 1) нулто 

стање при раду фабрике пре изградње индустријске зграде мешаоне сточне 

хране и екстракције уља из погаче у Чантавиру и 2) затечено стање при раду 

фабрике са новоизграђеним постројењима.  

 

Важно је и да се наведу акустичке зоне на граници власништва фабрике, према 

Правилнику о методологији за одређивање акустичких зона („Сл. гласник РС“, 

бр.72/10) и Одлуци о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист 

Града Суботице“, бр. 48/20). Мерења буке извршити према Напомени која је 

наведена на страни 87 у Студији: „Мерна места предвидети на границама 

акустичких зона, према зони становања и зони спорта и рекреације“, и „...при 

пуном оптерећењу постојећих објеката на локацији...“. 

 

 

Предлог Техничке комисије такође је садржао и појединачне примедбе и сугестије за отклањање 

типографских грешака и грешака везаних за неажурне цитиране прописе. 

 

 Служба је сходно предлогу Техничке комисије дана 21.11.2022. године упутила странци Захтев 

за измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину број IV-08/I-501-234/2022-2 и дала 

рок од 90 дана за достављање измењене и допуњене студије. 

 Органу су дана 16.12.2022. године достављена три штампана примерка измењене и допуњене 

студије и један електронски ознаке: SPU 04-1/2022, Нови Сад, децембар 2022. Допуне студије су дана 

16.12.2022. године, електронским путем, прослеђене члановима Техничке комисије на даљу оцену. 

 Након друге седнице Техничке комисије одржане 21.12.2022. 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-501-234/2022-к5 . 

 Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања на основу увида у захтев за давање 

сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња индустријске 

зграде мешаоне сточне хране и екстракције уља из погаче на к.п. бр. 4550/2 и 8860 КО Чантавир“. 

 Из извештаја са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности на студију број IV-

08/I-501-234/2022-к5 од 21.12.2022. године са појединачним мишљењима чланова Техничке комисије, 

уз који су приложени 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, 
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90/19 – испр., 98/20 - усклађени дин. изн., 144/20 и 62/21- усклађени дин. изн.). у износу од 139.280,00 

(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: 

Пектер Андреа, дипл. инж. технолoгије 

 

 

 

Секретар Секретаријата 

Александар Витковић, дипл.инж.пољопривреде 

 

 

 

 

 
Решење доставити: 

1. Носиоцу пројекта  

2. Секретаријату за инспекцијско - надзорне послове 

3. Архиви 


