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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 и 30/17), поступајући по захтеву
носилаца пројекта Данијела Ковачевића, Мала Босна, Салаши бр. 74, 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:
„ФАРМА СВИЊА капацитета 324  приплодних крмача,  4 нераста и 4800 грла у тову са пратећим
садржајима”, на катастарскoj  парцели број  43070 КО Доњи Град,  Град Суботица,  у Малој Босни,
Салаши  бр.  74,  израђену  од  стране  предузећа  ЈКС  Пројектовање, грађење и  инжењеринг д.о.о.,
Суботица, Хенрика Сјенкјевића бр. 5/9, oзнаке: Е-002/2019-1, Суботица, Децембар 2019.

II –  Носилац  пројекта  је  дужан  да  спроведе  мере  заштите  животне  средине  утврђене  у
Поглављу 9 студије из тачке I овог решења.

III – Носилац пројекта је у обавези да спроведе програм праћења утицаја на животну средину
из Поглавља 10  студије из тачке I овог решења.

IV – О трошковима поступка биће решено посебним решењем.

Образложење

Дана 23.9.2019.  године,  носилац пројекта Данијел Ковачевић,  Мала Босна,  Салаши бр.  74,
обратио се овом Секретаријату као надлежном органу за давање сагласности на Студију о процени
утицаја  пројекта  на  животну  средину  за  пројекат  „ФАРМА  СВИЊА  капацитета  324  риплодних
крмача, 4 нераста и 4800 грла у тову са пратећим садржајима”, на катастарскoj парцели број 43070 КО
Доњи Град,  Град  Суботица,  у  Малој  Босни,  Салаши бр.  74,  (46.0656876°,19.5889034°).  Уз  захтев
подносилац  је  приложио:  три  примерка  студије  ознаке:  Е-002/2019,  Суботица,  Септембар  2019.,
електронску верзију студије  и потврду о  уплати  републичке  административне  таксе  у  износу од
134.680,00 динара, дана 20.9.2019. године.

Решењем број IV-08/I-021-1/2019-11 од 25.9.2019. 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 29. Закона о процени утицаја на животну средину, о поднетом захтеву,
времену и месту јавног увида и јавне расправе, обавештена је јавност путем сајта Града Суботице
(24.9.2019. године), средстава јавног информисања („Суботичке новине“ - 27.9.2019. године, „Hrvatska
riječ“  -  27.9.2019.  године,  „Мagyar  Szó”  -  27.9.2019.  године),  а  заинтересованим  органима  и
организацијама  обавештење  је  дана  24.9.2019. године  дoстављено  путем  електронске  поште
(Регионални Архус центар Суботица и МЗ „Александрово“ - 24.9.2019.), те је организован јавни увид
и јавна расправа, у складу са Законом, који је трајао од 26.9.2019. до 29.10.2019. године.

О  организованом јавном  увиду  и  јавној  расправи,  Секретаријат  је  сачинио  извештај  са
систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација под бројем IV-08/I-
501-250/2019-1  од  29.10.2019.  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 29.10.2019. године у просторијама Службе за заштиту животне
средине  присутни  су  били  представник  надлежног  органа,  председник  и  један  члан  Техничке
комисије,   представници  израђивача  студије  (ЈКС  Пројектовање,  грађење  и  инжењеринг  д.о.о.,
Суботица, Хенрика Сјенкјевића бр. 5/9) и инвеститор (Данијел Ковачевић, Мала Босна, Салаши бр.
74). 

Техничка комисија је дана 29.10.2019. године, на одржаној првој седници, констатовала да  су
потребне измене и допуне студије и дана 31.10.2019. године упутила овом органу Предлог за измене и
допуне студије ознаке: Е-002/2019 Суботица, Септембар 2019. године. Примедбе техничке комисије у
предлогу за измене и допуне студије су се огледале у следећем:

У поглављу 3. ОПИС ПРОЈЕКТА дати приказ:

 грађевинско  техничких  карактеристика  којима  се  обезбеђују  услови  у  погледу  топлоте,
вентилације,  влажности ваздуха,  осветљења и мириса у производним објектима предметне
фарме у складу са прописима и пажњом доброг домаћина; 

 производног  процеса  према редоследу и  повезаности производних просторија  у  функцији
омогућавања  предузимања  и  спровођење биосигурносних  мера,  превентивних
дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања здравственог стања
животиња;

 управљања  системом  исхране  (квалитета  и  садржаја  свих  компонената  и састојака
избалансираних у складу са категоријом животиња), начином и поступком коришћења воде зa
напајањe животиња  из  поузданог  извора  регуларно  контролисаног  у  погледу  хемијског  и
бактериолошког  квалитета,  као  и  описом начина  и  поступака  обезбеђивања  и  спровођења
хигијенских услова у објекту и на комплексу;

 планиране  врсте  и  количина  енергије  и  енергената  потребних  за  функционисање  процеса
производње;

 врста и количина отпада, укључујући чврст и течан стајњак, као и начина управљања истим.  

 У поглављима  6. и 7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ:
 за  сваки  појединачан  медијум  приказан  за  фазе  извођења  односно  рада  пројекта  описом

утицаја  (минималан,  негативан,  директан  краткорочан,  реверзибилан)  дати  образложење  у
складу са процењеним степеном ризика, оцењивањем опасности, односно могућих утицаја и
последица као и вероватноће да ће се оне догодити. При томе узети у обзир врсту активности,
локације (осетљивости окружења), систем управљања комплексом и производним системом,
као и учинком у области заштите животне средине (степена усаглашености).

У делу поглавља 8. АКЦИДЕНТНО УГИНУЋЕ ВЕЛИКОГ БРОЈА ЖИВОТИЊА: 
 страна 65 – исправити садржај текста допуном -  Сем пријаве оболења ветеринару морају се

спровести  све  мере  ради  спречавања  ширења  оболења  на  фарми  за  поједине  производне
целине  као  и  излазак  заразног  узрочника  ван  круга  фарме,  и  то  применом Правилника  о
условима  за  обављање  дезинфекције,  дезинсекције  и  дератизације  („Сл.  гласник  РС“,  бр.
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3/17), ограничавањем и забраном кретања људства у фарму и унутар фарме, режим радних
одела, процедура уласка на фарму и изласка са фарме…итд.

У поглављу 10 . ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: 
 Дефинисати тачно компоненту мониторинга (вода, ваздух ,земљиште...) и назначити: 

-испитивање за анализу почетног „0“ стања; 
-испитивање за праћења утицаја током обављања делатности. 

 За сваку компоненту мониторинга:  
-потребно је дефинисати мерна места, врсту параметара која се испитује и динамику
узорковања.

Извршити преглед текста студије и исправити словне грешке: 
 (стр.  40/3.4.7  зазношење  уместо  разношенје;  56  страна  пасус  4.  меркарптани  уместо

меркаптани; БПК5 уместо БПК5…)

Корекције урадити на :
 страна 10. - правни извор прописа који се наводи се ставља у заграду нпр. Закон о добробити

животиња („Службени гласник РС“ бр.41/09);
 страна 12 . од 2007 године Суботица има статус Града па уместо „општина Суботица“ кроз цео

садржај текста треба да стоји Град Суботица;
 страна 29 .- испод наслова  остало  кориговати текст везан за коришћење вода на комплексу

наводећи доказ о наводу за члан 117 став 1 тачка 39 Закона о водама;
 страна  36  који  су  тачно  принципи  успостављени  на  фарми  којим  се  смањује  вредност

амонијака на комплексу - допунити текст;
 страна 29 /3.2.3 - чекалиште, букариште нерастник је једна производна јединица, прасилиште

друга, одгој трећа и тов четврта те оне не би смеле да имају заједнички ходник - кориговати
према  редоследу  и  повезаности  производних  просторија  и  описати  начин  осигурања
биосигурносних мера ради спречавања ширења оболења унутар фарме;

 страна 30/324 - није раздвојено кретање у белој и црној зони и фали ограда између беле и црне
зоне.  Паркинг за возила мора бити у црној зони - исправити садржај према прилагођеном
техничком решењу;

 страна  40/4.3.7  -  није  дефинисана  просторија  за  одлагање  лешева  која  мора  да  поседује
расхладни уређај - допунити текст.

Уз напомену да електронска варијанта студије мора у потпуности да има исте садржаје и прилоге  као
и штампани примерци.

Служба је сходно предлогу Техничке комисије дана 4.11.2019. године упутила странци Захтев
за измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину број IV-08/I-501-250/2019-3 и дала
рок од 30 дана за достављање измењене и допуњене студије.

Дана 29.11.2019. године органу су достављена три штампана примерка допуњене студије и
један електронски ознаке: Е-002/2019-1 Суботица, Децембар 2019.  године.  Допуне студије су дана
4.12.2019. године прослеђене члановима Техничке комисије на даљу оцену.

Након друге седнице Техничке комисије одржане 9.12.2019. 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-501-250/2019-k6 од 9.12.2019. године.

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 „ФАРМА  СВИЊА
капацитета  324  риплодних  крмача,  4  нераста  и  4800  грла  у  тову  са  пратећим  садржајима”, на
катастарскoj парцели број 43070 КО Доњи Град, Град Суботица, у Малој Босни, Салаши бр. 74.

Из извештаја са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности на студију број IV-
08/I-501-150/2019-k6 од 9.12.2019. 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
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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. и 113/17 и 3/18 – испр., 50/18 - усклађени дин. изн., 95/18 и 38/19 – усклађени дин.изн.) у износу
од  130.630,00  (стотридесетхиљадашестотридесет)  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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