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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 („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. и члана
141.  став  7.  Закона  о  општем  управном  поступку  („Службени  гласник  РС“  бр.  18/16  и  95/18  –
аутентично тумачење), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града
Суботице“  бр.  18/17-пречишћен текст  и 30/17),  по овлашћењу број  IV-031-369/2018 од 18.9.2018.
године, поступајући по захтеву подносиоца Синеш Саша, Суботица-Биково, Биковачки пут бр. 197,
доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат:  „Изградња фарме свиња са пратећим садржајима“,  на
катастарској парцели 3653, КО Биково, Суботица, није потребна израда студије о процени утицаја
на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
 Са отпадом на предметној локацији поступа у складу са Законом о управљању отпадом (Сл.

Гласник РС бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) и припадајућим прописима;
 пројектује, гради, опрема, користи и одржава фарму тако да емисија загађујућих материја у

ваздух буде испод граничних вредности емисије прописаних Законом о заштити ваздуха („Сл.
гласник  РС“,  бр.  36/09  и  10/13)  и  припадајућим  прописима  и  у  складу  са  поменутим
прописима по потреби обавља праћење емисије загађујућих материја у ваздух;

 предвиди одговарајуће  мере  и  активности  за  спречавање и  смањење ширења непријатних
мириса;

 засади и редовно одржава зелени појас у циљу смањења емисије у ваздух као и емисије буке;
 стајско  ђубриво  одлаже  на  чврстој  непропусној  подлози,  даље  од  површинских  и/или

подземних вода, са обезбеђеним системом за прикупљање воде, заштићено од атмосферских
утицаја уз обавезу распростирања прилагођену врсти усева;

 планира и изгради одговарајући резервоар за течни стајњак са поклопцем у циљу смањења
емисије у ваздух и смањења губитка азота;

 распростирање  стајњака  изведе  брзином  која  је  у  складу  са  документованим  планом
управљања  стајњаком  сачињеним  на  бази  капацитета  опреме  за  распростирање,  стањем
храњивих материјастајњака и контролом плодности обрадивог пољопривредног земљишта а
која се врши по потреби односно обавезно врши сваке пете године;

 да  са  осталим  отпадним  водама  поступа  на  начин  на  који  неће  утицати  на  квалитет
реципијента,  нити  угрозити  стање  подземних  вода  и  земљишта  у  складу  са  позитивним
прописима, а  употребљену воду од прања објеката, као и употребљену воду за хигијенско-
санитарне потребе прикупља каналима у водонепрепусну септичку јаму која мора редовно да
се празни преко надлежног комуналног предузећа.



III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе 
и сагласности предвиђене позитвним прописима.

Образложење

Носилац  пројекта  Синеш  Саша,  Суботица-Биково,  Биковачки  пут  бр.  197,  обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Изградња  фарме  свиња  са  пратећим  садржајима“,  на катастарској парцели 3653,  КО  Биково,
Суботица (45.994517o,19.685512o).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под
бројем IV-08/I-501-251/2019 дана 25.9.2019. године.

Уз уредно попуњен образац захтева инвеститор је приложио следећу документацију: Локацијски
услови од Секретаријата за грађевинарство бр. IV-05-353-3-306/2019 од 10.9.2019. године, Одлука о
давању у закуп  пољопривредног земљишта у државној  својини донета од стране Градиначелника
Суботица  бр.  II-320-97/2018-151  дана  9.11.2018.  године,  Изјава  инвеститора  о  прихватању
пољопривредног земљишта од 16.7.2019. године, Изјава инвеститора о максималним капацитетима за
држање животиња у  склопу објеката  предвиђених пројектом изградње фарме свиња са  пратећим
садржајима од 24.9.2019. године и доказ о уплати републичке административне таксе у износу од
2.090,00 динара од 19.9.2019. године.

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  27.9.2019.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке
новине – 4.10.2018. године,  Hrvatska riječ – 4.10.2019. године и Magyar Szó – 5,6.10.9.2019. године),
као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месне заједнице „Биково“ и
„Верушић“ и Регионални Архус центар Суботица – 27.9.2019. године). У законом прописаном року
није било достављених примедби од стране јавности, заинтересованих органа и организација.

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене
утицаја  на  животну   средину.  Увидом  у  захтев  странке  орган  је  констатовао  да  је  захтев  за
одлучивање о процени утицаја  на животну средину,  поднет од стране инвеститора  Синеш Саша,
Суботица-Биково,  Биковачки  пут  бр.  197,  за  пројекат  „Изградња  фарме  свиња  са  пратећим
садржајима“,  на катастарској парцели 3653, КО Биково, Суботица.  Из достављене документације је
утврђено да се предметним пројектом планира изградња модерне фарме за узгој свиња - изградња три
комада одгајалишта свиња (цца 3x420 m²), једно товилиште (400 m2) и један магацин за сточну храну
(166 m2).  Предметни пројекат је подељен у две фазе:

 I фаза обухвата:
- изградњу објекта офгајалишта и
- изградњу објекта товилишта

 II фаза  обухвата:
- изградњу још два објекта одгајалишта са пратећим садржајима и
- изградњу магацина за смештај сточне хране

Орган је из достваљених локацијских услова од дана 10.9.2019. године од стране Секретаријата за
грађевинарство утврдио да се према важећим планским документацијама – Просторни план Града
Суботице  („Сл. лист  града Суботице“, бр.  16/12)  и Урбанистички пројекат за изградњу комплекса
фарме  свиња  са  пратећим  садржајима  на  катастарској  парцели  бр.  3653  КО  Биково  за  потребе
урбанистичко-архитектонске  разраде  локације,  израђен од  стране  Јавног  предузећа  за  управљање
путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, предметна парцела налази у делу који је
намењен за пољопривредно земљиште. 

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  1.  –  Пољопривреда,  аквакултура и  шумарство,
подтаћка 4.  –  Објекти за интензиван узгој  свиња капацитета  од 1.000  до  2.000 места за  свиње и
Објекти за интензиван узгој крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче), 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 изјаву инвеститора да максимални капацитети у склопу пројекта неће прелазити вредности од
250  места  за  крмаче  и  1.500  места  за  свиње,  као  и  чињенице  да  се  пројекат  реализује  на
пољопривредној  земљишти  која  не  припада  зони  повећане  осетљивости,  да  је  делатност  којом
носилац  пројекта  планира  да  се  бави  дозвољена  за  ову  зону  у  складу  са  важећом  планском
документацијом, да се у непосредној близини предметне локације не налазе стамбени објекти, да
извођење, рад или престанак рада пројекта не подразумеа активности које ће представљати физичке
промене на локацији,  да у непосредној близини нема заштићених подручја нити места од историјског
и културног значаја, као ни осетљивих локација (школе, болнице, верски објекти), 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, ваздуха и земљишта, као и придржавањем прописа из области управљања отпадом, могући
негативни утицаји на житовну средину могу свести на минимум и без израде студије процене утицаја
на житовну средину.

У  складу  са  одредбама  члана  10.  став  6.  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину
(„Службени 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 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.  43/2003,
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.,  113/2017,  3/18 –
испр. и 50/18 – усклађени дин. изн., 95/18 и 38/19 – усклађени дин. изн.). 

Обрадила:
Нора Секер маст. биол.

  Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл.инж.пољ.
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1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
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