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Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Одсек  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 и 20/15), по овлашћењу број IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по
захтеву  носиоца  пројекта  ЗУБКОВ  ЂУРЂИНКЕ  из  Келебиоје,  Граничарска  бр.53 у  поступку
одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „ИЗГРАДЊА ЕКОНОМСКОГ
ОБЈЕКТА - ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ СВИЊА“ доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Изградња економског објекта - објекта за узгој свиња“ , на
катастарској  парцели  26866 КО Стари град,  на  локацији  Граничарска  бр.53  Келебија  (46.1658620,
19.5678360), није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ носилац  пројекта  ЗУБКОВ  ЂУРЂИНКА  да  предметни  економски
објекта за узгој свиња на парцели пољопривредног комплекса  на коме већ постоји изграђен објекат
капацитета  800 свиња по решењу ( IV-08-501-84/2015) изведе у складу са техничким нормативима и
стандардима прописаним за ту врсту објеката уз обавезу да при изградњи и коришћењу примени мере
заштите животне средине и добре праксе у области сточарске производње а нарочито да:

 изведе  објекта  у  складу  са  правилном  оријентацијом  и  положајем  у  односу  на
удаљеност од насеља

 непосредну  околину  објекта  одржава  чистом  и  уредном  уз  спречавање  приступа
непожељних животиња

 обезби  опрему  за  функционисање  објекта  на  начин  којим  ће  се  осигурати  ниво
загађујућих материја у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха ( „Сл гласник
РС“ бр. 36/09, 10/13) и припадајућим прописима.

 обезбеди смештај отпада ( осоке и стајњака) на комплексу на начин да не загађује,
ваздух, земљиште и воду;

 употребљену воду за прање објекта као и употребљену воду за хигијенско санитарне
потребе прикупља у водонепропусну септичку јаму која мора да се  празни путем
надлежног комуналног предузећа;

 користи средства за дезинфекцију искључиво према упутству произвођача , на начин
да се избегне њихов негативан утицај на околину ;

 приликом спровођења здравствених и хигијенско санитарних мера у објекту , користи
искључиво  одобрена  и  дозвољена  средства  прописана  санитарно-ветеринарском
условима;

 при појави евентуалне заразе примени мере дезинфекције и користи средства под
надзором ветеринарске службе;

 осигура  количине воде по квалитету и капацитету у складу са  потребама животиња
за напајањем и одржавањем хигијене; 

 обезбеди да поступање са отпадним водама буде у складу са одредбама Закона о
водама ( „Сл гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12) и другим важећим прописима;

 по  престанку  обављања  делатности  објекat доведе  или  осигура  стање  које  неће
негативно да утиче на животну средину. 



Образложење

Носилац пројекта  ЗУБКОВ ЂУРЂИНКА из Келебије, Граничарска бр.53   обратила  се овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта
„ИЗГРАДЊА ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА - ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ СВИЊА“,  на катастарској  парцели
26886  КО  Стари град, града Суботица (46.1658620, 19.5678360). Захтев је евидентиран у писарници
Градске управе Суботице под бројем IV-08-501-173/2016 дана 13.05.2016.

Уз попуњен образац захтева достављено је:
  Идејног пројекта - пројекат архитектуре пројекта за грађевинску дозволу (ПГД);
 Локацијски услови број : ROB-SUB-6353 -LOC-1/2016 ; интерне ознаке IV-05-353-

25-55/2016 од 27.04.2016 издати од Секретраијата за грађевинарство
 Извод из ПРОСТОРНОГ ПЛАНА Града Суботице У 27 -153/10 ( Сл лист Града

Суботица“  бр.16/2012)са  правилима  грађења  за  предметни  економски  објекта
ознаке F 307-27/16 а издате од ЈП Дирекција за изградњу Града Суботица;

 Изјава Зубков Ђурђинке везана за узгој животиња .

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 1. -
Пољопривреда, аквакутура и шумарство подтачка 4. - Објекти за интензиван узгој крмача), чиме се
сврстава у  пројекте  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину.  Капацитет
предметног  објекта  је  12  места  за  крмаче  (  што  је  мање  од  критеријума  од  450  места) чиме  se
предметни пројекат, према критеријуима за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на
животну средину сврстава у пројекте за које није потребна израда студије 

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  -  од
10.јуна 2016; Hrvatska riječ од 8.07.2016  и Magyar Szó од 11.12.06.2016.), као и заинтересовани органи
и организације путем електронске поште (Месна заједница „Келбија“ и Архус центар). 

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

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 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 50/16 – усклађени дин. изн.). 

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