
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-501-345/2018
Датум: 18.12.2018.
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 33. и 34. Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице
(„Сл. лист града Суботице“, бр. 18/17 – пречишћен текст),  поступајући по захтеву носиоца пројекта
„SUPPORT“  д.о.о.,  Суботица,  Петра  Драпшина  бр.  1,  овлашћен  од  стране  предузећа  ГРАДСКA
ОРГАНИЗАЦИЈA „ЦРВЕНИ КРСТ”, Суботица, Трг жртава фашизма бр. 3, у поступку одлучивања о
потреби процене утицаја на животну средину доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  за  пројекат:  „ЕДУКАТИВНО-ТРЕНАЖНИ  ЦЕНТАР  И  КАМП
ЦРВЕНОГ КРСТА“, на катастарској  парцели 13098/4 КО Доњи град,  Суботица,  потребна израда
студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ носилац  пројекта ГРАДСКA ОРГАНИЗАЦИЈA „ЦРВЕНИ  КРСТ”,
Суботица, Трг жртава фашизма бр. 3, да:

 изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, 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);

 приликом процене могућих значајних утицаја пројекта на животну средину узме у
обзир  специфичност  локације,  у  погледу  њеног  значаја  за  очување  биолошке
разноврсности (присуство заштићених ретких и угрожених биљних и животињских
врста њихових станишта и вегетације), као и чињеницу да се пројекат реализује на
заштићеном подручју Парк природе „Палић“, које је део подручја од међународног
значаја  за  заштиту  птица  „Суботичка  језера  и  пустаре“  -  IBA  и   подручје  од
међународног значаја за заштиту биљака -IPA;

 приликом  утврђиваља  мера  предвиђених  у  циљу  спречавања  сваког  значајнијег
штетног утицаја на животну средину, посебно обради мере за ублажавање негативних
ефеката ноћног осветљења, буке, присуства већег броја људи, кухиње, комуналних
отпадних  вода  и  других  активности  планираних  на  предметној  како  би  се
потенцијални негативни утицаји свели на најмању могућу меру.  

Образложење

Подносилац захтева  „SUPPORT“ д.о.о.,  Суботица,  Петра Драпшина бр.  1,  овлашћен од стране
носиоца пројекта  предузећа ГРАДСКA ОРГАНИЗАЦИЈA „ЦРВЕНИ КРСТ”, Суботица,  Трг жртава
фашизма бр. 3, обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину пројекта: „ЕДУКАТИВНО-ТРЕНАЖНИ ЦЕНТАР И КАМП ЦРВЕНОГ КРСТА“,



на катастарској  парцели  13098/4  КО  Доњи  град,  Суботица (46.071356о,  19.738171о).   Захтев  је
евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-355/2018 дана 21.11.2018.

Уз уредно попуњен образац захтева достављени су Овлашћење од Градске организације „Црвени
крст“, Суботица, Трг жртава фашизма бр. 3 од 21.1.2018. године, Решење о условима заштите природе
од Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-1517/2 од 11.8.2016. године; Копија катастарског
плана од Републичког геодетског завода бр. 953-2/2018-117 од 10.8.2018. године; Сагласност и потврда
за потребе израде урбанистичког пројекта од Ј.П. „Палић-Лудаш“ бр. 180-1/2018 од 15.3.2018. године;
Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије од МУП-а бр. 217-11548/18-1 од 15.8.2018.
године;  Технички услови за  пројектовање и прикључење од Ј.П. „Пошта Србије“ бр.  131735/2 од
16.8.2018.  године;  Услови за  прикључење од „Телеком Србија“ а.д.  бр.  А335-338129 од 24.8.2018.
године; Услови за пројектовање и прикључење бр. ПР-ЕНГ-01.80/01, Техничко решење за напајање
електричном  енергијом  и  Уговор  пружању  услуге  за  прикључење  на  дистрибутивни  систем
електричне  енергије  бр.  ПР-ЕНГ-01.127/01  од  27.8.2018.  године  од  „ЕПС  Дистрибуција“  д.о.о.
Београд; Водни услови од ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад бр.  1-1036/3-18 од 28.8.2018. године;
Локацијски услови од Секретаријата за грађевинарство бр. IV-05-353-3-261/2018 од 21.9.2018. године
и Идејно решење бр, Е-1454/18 од јула 2018. године, израђено од стране предузећа за пројектовање,
инжењеринг  и  надзор  „СУППОРТ“  д.о.о.  ,  Суботица,  Петра  Драпшина  бр.  1. и  доказ  о  уплати
републичке административне таксе од 21.11.2018. године.

На предметној локацији се планира изградња едукативно-тренажног центра и кампа, где ће се
повремено организовати обука деце и омладине. Објекти ће се изводити у традиционалном стилу са
коришћењем  локалних  природних  материјала.  Стални  објекат  садржи  на  приземљу:  наткривену
улазну  терасу,  хол  са  рецепцијом,  пратеће  санитарно  гардеробне  садржаје,  ходник,  магацин,
просторију  за  одлагање  отпада,  кухињу,  ресторан  и  мултифункционалну  салу.  На  поткровљу  је
пројектовано 8 смештајних јединица. Укупно је планиран капацитет од 23 лежаја. На растојању од
10m, пројектовано је 6 камп кућица, односно, бунгалова као монтажна градња. У свих 6 бунгалова
планиран је смештај 24 лежаја. Максимални капацитет ноћења за цео комплекс је 47 особа.

Увидом у документацију Захтева, сходно Уредби 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 15. –  Пројекти који се
реализују у заштићеном природном добру),  чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати
израда студије о процени утицаја на животну средину.

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 (на  сајту  Града  Суботице  23.11.2018.  и  у  штампаним гласилима Суботичке  новине
30.11.2018., Hrvatska riječ 7.12.2018. и Magyar Szó 1.,2.12.2018. године), као и заинтересовани органи и
организације путем електронске поште (управљач заштиженог подручја Парк природе Палић – ЈП
„Палић-Лудаш“, Месне заједнице „Александрово“ и „Палић“ и Регионални Архус центар).

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,  док  је  од
заинтересованих органа и организација управљач заштићеног подручја, ЈП „Палић-Лудаш“, доставио 
мишљење  бр.  949-1/2018  од  5.12.2018.  године,  у  коме  се  наводи  да  управљач  сматра  да  је  за
предметни пројекат,  узимајући у обзир јако осетљиву локацију на заштићеном подручју,  потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину.

Орган  је,  у  поступку  утврђивања  чињеничног  стања,  констатовао  да   се  предметни  пројекат
планира  унутар заштиченог подручја Парк природе „Палић“  („Сл. лист града Суботице“, бр. 15/13,
17/13 - испр. и 37/17), на простору под режимом заштите III степена, а западна и северозападна међна
линија парцеле се граниче са простором заштићеног режимом заштите II степена. Узимајући у обзир
да  се  пројекат  реализује  на  заштиженом  подручју,  као  и  мишљење  о  потреби  процене  утицаја
достављњно  од   стране  управљача  заштићеног  подручја  Ј.П.  „Палић-Лудаш“,  бр.  949-1/2018  од
5.12.2018. године, по коме је потребна израда студије процене утицаја на животну средину, с обзиром
да се предметни пројекат планира на локацији која се налази у јако осетљивом делу простора, орган
сматра да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину,
којим ће се сагледати могући утицаји и предвидети неопходне мере за спречавање негативних утицаја



на животну средину.

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. Узимајући у обзир специфичност локације на којој се пројекат одвија, као и чињеницу да се
предметна локација, осим што је део заштићеног подручја од локалног значаја, налази и у склопу
подручја од међународног значаја за заштиту птица „Суботичка језера и пустаре“ - IBA и  подручја од
међународног  значаја  за  заштиту  биљака  -IPA,  орган  је  прописао  да  приликом процене  могућих
значајних утицаја пројекта на животну средину, студија мора да  узме у обзир специфичност локације,
у  погледу  њеног  значаја  за  очување  биолошке  разноврсности  (присуство  заштићених  ретких  и
угрожених биљних и животињских врста њихових станишта и вегетације). Такође, имајући у виду
природу планираних активности,  орган је прописао да приликом утврђиваља мера предвиђених у
циљу спречавања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, студија о процени утицаја
посебно треба да обради мере за ублажавање негативних ефеката ноћног осветљења, буке, присуства
већег броја људи, кухиње, комуналних отпадних вода и других активности планираних на предметној
како би се потенцијални негативни утицаји свели на најмању могућу меру. 

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 470,00
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“, br. 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. и 50/18 – усклађени дин. изн.).

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви

Обрадила:
Нора Секер, маст. биол.

  Секретар Секретаријата,
Александар Витковић, дипл. инж. пољ.
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