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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, 36/09), члана 192. став 1. Закона о
општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр.  33/97,  31/01 и „Службени гласник РС“ бр.
30/10), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр.
6/10,  8/13,  24/14  20/15,44/16  и  47/16),  по  овлашћењу број  ИВ-031-201/2016  од  1.12.2016.  године,
поступајући по захтеву носиоца пројекта „БАМА“ ДОО Суботица, Матије Корвина бр.17. у поступку
одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „Изградња  складишта  за
запаљиве и опасне материје“ на катастсрско парцели 33964/1 ко Доњи град“, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „Изградња складишта за запаљиве и опасне материје“ на
локацији комплекса производно складишних објеката ( Хала I, Хала II, ) и погона за импрегнацију и
полимеризацију сегмената ветрогенератора  (Хала IV),  катастарској парцели 33964/1 ко Доњи град,
адреси Батинска бр.94,  није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта  „БАМА“ ДОО Суботица, Матије Корвина бр.17.да
током извођења и коришћења предметног објекта обезбеди мере заштите животне средине, а нарочито
да:

 Пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за изградњу
специјализованих складишта ( складишта за запаљиве и опасне материје); 

 Обезбеди  управљење  отпадима  који  настају  током  извођења  пројекта  на  начин  прописан
Законом  о  управљању  отпадом  („  Службени  Гласник  РС“  бр.36/09,  88/10  и  14/2016)  и
припадајућим прописима на начин који ће осигурати  најмање ризика по окружење; 

 Настави праћење утицаја делатности производње на квалитет животне средине  у складу са
Решењем  IV-05/I-501-10/2012  од  24.02.2012.године  о  давању  сагласности  на  Студију  о
процени  утицаја  на  животну  средину  пројекта  „  Производни  погон-  ХАЛА  4.1  за
полимеризацију и импрегнацију DDW сегмената“ , узимајући у обзир предметно складиште
запаљивих и опасних материја;

 
 Прибави дозволу о испуњености услова за заштиту ваздуха којом ће за производно складишне

објекте  (  Хала  I,  Хала  II,  )  обезбедити  техничке  и  друге  мере  у  складу са  прописима  и



осигурати испуњеност захтева квалитета ваздуха на испустима из производних процеса на
начин да емисија загађујућих материја у ваздух не прелази прописане граничне вредности за
постројење.

Образложење

Носилац  пројекта  „БАМА“  Д.О.О  Суботица,  Матије  Корвина  бр.  17   обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
Изградња складишта за запаљиве и опасне материје“ за потребе производног процеса на катастарској
парцели 33964/1 КО Доњи град, Суботица  (46.081330, 19.639558). Захтев је евидентиран у писарници
Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-65/2017 дана 7.02.2017.

Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:
 Локацијски услови интерног броја IV-05-353-3-15/2017 од 1.02.2017 године 
 Идејни пројекат архитектуре ознаке  Е-59/2016-идр  
 Елаборат  заштите  од  пожара  –  Складиште  за  запаљиве  и  опасне  материје –  Суботица,

Батинска улица кат. парц. бр. 33964/1 К.О. Доњи Град 

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 5. - Складишта
запаљивих течности и гасова,земног гаса, фосилних горива, нафте и нафтиних деривта и хемикалија
-   подтачка  2  –  складишта  запаљивих  течности). Укупан  капацитет  предметног  складишног
простора  износи 12.792 литара – око 12,8  m3  (  што је  мање од критеријума од 500m3  )  чиме се
предметни  пројекат  према  критеријумима  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  сврстава  у
пројекте за које се не може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину.

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  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке  новине,
Сваштара, Hrvatska  riječ  и Magyar  Szó),  као  и  заинтересовани  органи  и  организације  путем
електронске поште (Месна заједница „Мали Бајмок“ и Архус центар Суботица).

У  законом  прописаном  року,  дана  21.02.2017.године  достављено  је  мишљење  МЗ  „Мали
Бајмок  у  коме  се  захтева  израда  студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину  иницирана
притужбама грађана да се „у пределу реализације овог пројекта осећа изразито јак мирис који је
вештачке природе од одређених хемијских компонената“  

Како је предметно складиште простор за компоненте процеса импрегнације које осигуравају
повезаност са активностима производног процеса на истој локацији, при разматрању мишљења МЗ
„Мали  Бајмок“  овај  секретаријат  је  узео  у  обзир  пројекат  „Производни  погон  -Хала  4.1  за
полимеризацију  и  импрегнацију  DDW сегмената  ветрогенератора“  за  који  је дата  сагласност  на
Студију о процени утицаја на животну средину, решењем број IV-05/I-501-10/2012, и прописана врста
параметара и динамика праћења утицаја производног процеса на стање животне средине.

Анализом  утицаја  на  локацији  обухваћена  је  само  Хала  4.  производног  погона,  а  производно
складишни објекти   Хала I,  и  Хала II не, иако у процесу обраде сегмената ветрогенератор користе
смоле, лакове, боје ( органске компоненте)  из  складишта за запаљиве и опасне материје. 
 Према одредбама члана  45  Закона  о  заштитзи  ваздуха  („Сл  Гласник  РС“ бр  136/09,  10/13  )   за
производне процесе који користе испарљиве органске комппоненте,  прописана је обавеза примене
мера за смањење вредности испарљивих органских једињења а изградњом предметног складишног
простора постоји могућност због веће потрошње растварача , промена вредности емисије испарљивих
органских једињења. 

Узимајући  у  обзир  да  предметни  складишни простором  није  обухваћен  критеријумима  за  израду
Студије о процени утицаја на животну средину,  а да одредбе члана 56.  Закона о заштити ваздуха
прописуја да за стационарне изворе загађивања за које није потребна израда студије надлежно орган
утврђује  решењем  испуњеност  услова  за  рад,  на  бази  мерења  емисије  чије  су  вредности  испод



прописаних граничних вредности.

На основу изнетог а у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“ бр.  135/04,  36/09),  по којима 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, 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 440,00
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, 51/2003
- 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 и 50/2016 - усклађени дин. изн.).
. 

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. МЗ „Мали Бајмок“
3. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
4. Архиви

Обрадила
мр Гордана Гавриловић,дипл.инж.тех.

  Секретар Секретаријата
                                 Ливија Нађ, дипл.инж.пољопривреде
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