
  

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне редине
Служба за заштиту животне средине и одрживи развој
Број: IV-08/I-501-276/2020
Датум: 18.01.2021.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел: 024/626-973
СН

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 5. 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 и 30/17),
поступајући по захтеву  друштва за пројектовање, надзор, инжењеринг и геотехнику „GeoEXPERT“
д.о.о.,  Суботица,  Адолфа Сингера  бр.  11,  овлашћеног  од  стране носиоца  пројекта „ГЕБИ“  д.о.о.,
Чантавир, Маршала Тита бр. 46, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: “Изградња индустријске зграде – мешаона сточне хране
са  складиштем”,  на катастарским парцелама  4550/2  и  8860  К.О.  Чантавир,  Суботица,  потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  ОДРЕЂУЈЕ  СЕ обим  и  садржај  Студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину
предметног пројекта и обавезује носилац пројекта „ГЕБИ“ д.о.о., Чантавир, Маршала Тита бр. 46, да
студију изради у складу са чланом 17. Закона 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), а нарочито да анализира кумулативне утицаје производног комплекса на
животну средину, као и да изради програм праћења утицаја на животну средину у складу са чланом
10. Правилника о садржини студије.

                     

Образложење

Носилац  пројекта  „ГЕБИ“  д.о.о.,  Чантавир,  Маршала  Тита  бр.  46,  обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
“Изградња индустријске зграде – мешаона сточне хране са складиштем”, на катастарским парцелама
4550/2 и 8860 К.О. Чантавир, Суботица (45.929773⁰, 19.757245⁰).  Захтев је евидентиран у писарници
Градске управе Суботице дана 18.12.2020. године.

Уз  уредно попуњен  образац захтева је достављено:  Локацијски услови од Секретаријата за
грађевинарство  под  бројем  IV-05-353-3-370/2020 од  10.12.2020.  године;  Измена  идејног  решења
(иИДР) бр. Е-иИДР-11-2020, Суботица, новембар 2020, израђена од стране предузећа „GeoEXPERT“
д.о.о.,  Суботица,  Адолфа  Сингера  бр.  11;  Пуномоћ  од  дана  20.07.2020.  године  и  доказ  о  уплати
Републичке административне таксе у износу од 2.100,00 динара од дана 16.12.2020. године.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр.  135/04  и  36/09),  јавност  је  о  поднетом захтеву обавештена  оглашавањем у  средствима јавног
информисања  (на  сајту Града  Суботице  22.12.2020.  године  и  у  штампаним гласилима  Суботичке
новине  24.12.2020.,  Hrvatska  riječ 25.12.2020. и  Magyar  Szó 31.12.2020.-03.01.2021. године),  као  и
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заинтересовани  органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Месна  заједница  „Чантавир“  и
Регионални Архус центар Суботица – 22.12.2020). 

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

Орган  је  чињенично  стање  увидом  у  захтев,  пројекат  архитектуре  (иИДР)  и  решење  о
локацијским условима.

Увидом у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну средину орган  је
констатовао  да  је  исти  поднело  друштво  за  пројектовање,  надзор,  инжењеринг  и  геотехнику
„GeoEXPERT“  д.о.о.,  Суботица,  Адолфа  Сингера  бр.  11,  овлашћено  од  стране носиоца  пројекта
„ГЕБИ“ д.о.о., Чантавир, Маршала Тита бр. 46, за пројекат “Изградња индустријске зграде – мешаона
сточне хране са складиштем”,  на катастарским парцелама 4550/2 и 8860 К.О. Чантавир, Суботица.
Орган је из достављеног захтева и Пројекта архитектуре (део Измене идејног решења) утврдио да се
на  предметнoј локацији  планира  допуна  производних  и  реконтрукција  пословних  садржаја,  тј.
изградња мешаоне сточне хране са складиштем и да је извођење предметног пројекта планирано у
оквиру постојећег комплекса,  у оквиру кога се налази укупно 78 објеката (63 објекта на парцели
4550/2 и 15 објеката на парцели 8860 К.О. Чантавир), који су у функцији пољопривредне производње
(трговински  објекат  –  продавница,  производни  објекти,  силоси,  административни  објекти  итд.).
Објекат је подељен на две функционалне целине: производња и складиштење. Свака од наведених
целина се даље развија на мање јединице, које су у функционалном смислу повезане. Технолошки
процес који се одвија у оквиру објекта састоји се од више операцја:

- прихват и одлагање основних сировина; 
- прихват и одлагање минерала у силосе;
- прихват премикса у силосе;
- дозирање и вагање основних сировина;
- млевење основних сировина;
- дозирање минерала;
- дозирање премикса;
- прихват и дозирање течности;
- мешање сировина, мелесирање;
- пелетирање и хлађење;
- наношење облога – котинга и
- складиштење у силосе за готове продукте и утовар у ринфузи.

Такође је наведен да ће се капацитет мешаоне сточне хране износити 1.000 t на дневном нивоу
и да се на локацији предметног комплекса тренутно врши складиштење житарица и осталих сировина
за производњу сточне хране и адитива, лабораторијска анализа улазних сировина, сушење, млевење,
мешање, додавање адитива, уврећавање, паковање и транспорт.

Орган је из достављених локацијских услова oд дана 10.12.2020. године од стране Секретаријата
за грађевинарство утврдио да се локацијски услови издају на основу планског документа: Просторни
план Града Суботицe („Сл. лист Града Суботице“, бр. 16/12) и Урбанистички пројекат за изградњу
производног  објекта  (мешаоне  сточне  хране)  и  доградњу  пословног  објекта  (административни
објекат) са урбанистичко-архитектонском разрадом локације на катастарским парцелама бр. 4550/2 и
8860  К.О.  Чантавир,  израђен  од  стране  Јавног  предузећа  за  управљање  путевима,  урбанистичко
планирање  и  становање  Суботица,  под  бројем  299-27/20.  Према  правилима  Плана  генералне
регулације за  насеље Чантавир („Сл. Лист Града Суботице“,  бр.  3/11)  дозвољена је промена типа
производње и промена делатности са пренаменом прозводних објеката уз услов да је таква делатност
дозвољена за обављање у насељу, односно да се у обављању планиране делатности могу испоштовати
сви критеријуми заштите и очување животне средине регулисани важећим законима и прописима у
овој области, с тим да се за промену врсте производње и проширење постојећих капацитета утврђује
обавеза израде Урбанистичког пројекта.

Орган је утврдио увидом у поднети захтев и достављену документацију,  а према  Уредби  о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), да се предметни
пројекат  налази  на  Листи  II (тачка  9.  -  Прехрамбена  индустрија,  подтачка  3.  – Pостројења  за
производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за сопствене потребе), где се на основу
прописаних критеријума - Капацитета преко 5 t на дан - сврастава у пројекте за које се може тражити
израда студије процене утицаја на животну средину.

Приликом доношења одлуке  из тачке  I  овог решења, орган је узео у обзир  да се  пројекат
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налази на листи пројеката за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну
средину, као и да се исти планира у оквиру фабрике, која се бави производњом сточне хране и као
таква, треба да се узму у обзир и кумулативне утицаје свих производних делатности које се обављају
на предметној локацији, при чему капацитети вишеструко прелазе граничне капацитете прописане
критеријумима поменуте Уребе.

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04
и 36/09),  прописано је  да  одлуком којом се  утврђује  да је  потребна  процена утицаја  на  животну
средину, надлежни орган може одредити обим и садржај студије о процени утицаја, што је у овом
случају и учињено у тачки II овог решења.

На основу изнетог 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. и 144/20).

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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