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ГГ
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 14. став 3. 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 („Службени 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 носиоца пројекта ”Равница“ ДОО Бајмок , Зубачиште бр.72 а, доноси:
РЕШЕЊЕ
I –ОДРЕЂУЈЕ СЕ носиоцу пројекта ДОО „РАВНИЦА“ Бајмок, Зубачиште 72а да студију о
процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња и реконструкција објеката фарме свиња“, чије
се извођење планира у оквиру комплекса фарме на катастарској парцели 7443/1 КО Бајмок, изради у
складу са одредбама члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04
и 36/09) и Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“, бр.
69/05), и да садржи нарочито:





У делу Описа пројекта као претходне радове:
- план рушења и уклањања објеката са приказом поступања са отпадима од рушења у функцији
припреме терена за извођење радова;
- опис објеката и производног процеса-това за сваку категорију узгоја по целинама; техничкотехнолошка решења за систем исхране, методе уклањања стајњака ( течног и чврстог) из објеката,
складиштења, третмана стајњака, поступака и динамике разастирања;
У делу приказа Главних алтернатива - образложење предности избора усвојеног решења, у односу
на претходно коришћен систем узгоја на фарми;
У делу Описа значајних утицаја пројекта – детањан приказ отпадних материје из процеса са
приказом карактеристика, врстама утицаја као и мерама за спречавање, смањење и отклањање
сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину.
Образложење

Носилац пројекта ДОО „Равница“ Бајмок, Зубачиште 72а обратио се овом секретаријату са захтевом
за одређивање о обима и садржаја студије процене утицаја пројекта „Изградња и реконструкција објеката
фарме свиња“ чије се извођење планира у оквиру комплекса фарме на катастарској парцели 7443/1 КО
Бајмок у Бајмоку. Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице дана 6.03.2019. године
Прегледом садржаја списа у предмету констатовано је да недостаје графички приказ ситуационог плана
на коме се може евидентирати шта се руши, шта реконструише а шта је предмет нове изградње, те је
дописом затражена допуна коју је носилац пројекта доставио 15.03.2019, а којим приказом су на постојећој
парцели уцртани објекти планирани за изградњу односно реконструкцију и објекти планиране за рушење.
Уз попуњен образац захтева за одређивање обима и садржаја студије ( Прилог2, Део I и Део II ), приказ
микро и макро локације, достављен је:








Извод из идејног пројекта ознаке А-2017-0210, Нови Сад, 13.децембар 2018 - део архитектуре
са текстуалном и графичком документацијом за објекте фарме;
Услови за пројектовање и прикључење ЕПС Дистрибуција Београд, Огранак Електровојводина
Суботица , број ЦЕОП: РОП СУБ 37545-ЛОЦХ-2/2019 од 28.02.2019.године
Водни услови ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад број II-23//3-19 од 6.02.2019
Информација Секреатијата за грађевинарство број РОП-СУБ-37545-ЛОЦ-1/2018 од
24.01.2019.године
Локацијски услови број: РОП-СУБ-37545-ЛОЦХ-2/2019 од 1.03.2019.
Доказ о плаћеној републичкој такси

У складу са чланом 14 став 1. и 2. и чланом 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 18.03.2019. године и у штампаним гласилима Сваштари 25.
03..2019. године ,Hrvatska riječ 22.03.2019. године и Magyar Szó 23,24.03.2019. године), као и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Бајмок“ е-мајлом
18.03.2019).
У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, заинтересованих
органа и организација.
Орган је по службеној дужностим а узимајући у обзир стање из Урбанистичког пројекта као дела
планске документације за разраду локације, прибавио податке о парцелама са сајта катастра
непокретности дана 14.03.2019. године, при чему је утврђено из листа непокретности број 5416 да је
парцела 7442 КО Бајмок врста шумског земљишта, а парцела 7443/1 пољопривредног.
На основу Уредбе 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),
предметни пројекат припада врсти пројеката обухваћених Листом I ; тачка 17 – Објекти за интензиван
узгој живине или свиња са капацитетом преко 2000 места за производњу свиња ( преко 30.кг.тежине); 750
места за крмаче) за које је утврђена обавеза израде процене утицаја на животну средину.
Увидом у Локацијске услове утврђено је да се радови изводе на катастарској парцели 7443/1 ко Бајмок
а да су издати у складу са Просторним планом Града Суботица („Сл.лист Града Суботица“ бр.16/12) према
коме је предметна парцела у ванграђевинском реону а да на истој постоји изграђена фарма, те да се на
наведеној локацији може одобрити обнова израдом урбанистичког пројекта којим се разрадом локације
обухваћене парцеле 7442 и 7443/1 ко Бајмок.
У изводу из идејног пројекта предвиђено је обављање производње у постојећим објектима (2 објекта
крмачарника) који се реконструишу и у којима се планира капацитет узгоја од 800 крмача . У
новопланираним објектима: прасилишту, објекту одгоја и това предвиђен је смештај 4500 прасади и 5000
товљеника.
Сви објекти, посматрано грађевински, планирани су од чврстог материјала са уређењем и расапоредом
опреме која првенствено подржава технологију храњења и изђубривања. Систем групног смештаја
јединки, канализациони систем у виду подних решетки за сакупљање излучевина и складиштење ван
објекта у постојећем лагунском систему, коришћење постојећих капацитета и инфраструктуре за
одвођење отпадних вода својим деловањем утичу на животну средину.
Код интензивног узгоја какав се планира и предметним пројектом кључни аспект утицаја на животну
средину подразумева чињеницу да животиње варе храну и избацују скоро све нутријенте кроз стајњак.
Стратегија исхране којом се утиче на квалитет и састав стајњака, методе уклањања стајњака из објеката на
фарми,складиштења и третман стајњака и коначно разастирања по ораницама су проблеми животне
средине у вези са узгојем свиња. Утицаји отпада (комунални, фармацеутски) енергије (грејања и
вентилације), воде (напајање и одржавање хигијене) свих врста отпадних вода (санитарно-фекалних,
технолошких – осоке, дезинфекционих) као и буке су компоненте од чијег начина управљања фармом
зависи и квалитет утицаја на окружење.
Приликом доношења одлуке, орган је у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у обзир
чињеницу да предметни пројекат припада врсти пројекат за који је обавезна израда Студије о процени
утицаја, те је на основу наведеног донео решење као у диспшозитиву.
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 840742221843–57 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, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн и 95/2018).
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