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ГГ

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 30. став 1. тачка 2. 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 „ПТП ДУБРАВА“ Доо Бајмок , Дожа Ђерђа бр. 9-15 у поступку одлучивања
о  потреби  процене  утицаја  затеченог  стања  пројекта  „ПОСТРОЈЕЊЕ  ЗА  ТРЕТМАН
ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА“ доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  за  пројекат:  „ПОСТРОЈЕЊЕ  ЗА  ТРЕТМАН  ГРАЂЕВИНСКОГ
ОТПАДА“,  на катастарској  парцели 7209/1  КО Бајмок (45.976916  0,  19.412052  0),  није потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ носилац  пројекта  да  током  рада  пројекта  осигура  мере  заштите  животне
средине кроз примену одредаба :

 Закона о упрaвљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр.135/04, 36/09 и  14/2016) и прописа донетих
на основу овог закона;

 Да  обезбеди  одговарајућу  опрему  и  техничка  решења  којима  ће  осигурати  да  квалитет
амбијенталног ваздуха,  не прекорачи прописане вредности у складу са Законом о заштити
ваздуха  („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 i 10/13);

 Да изведе одговарајућу звучну заштиту којом се обезбеђује да бука емитована при прописаним
условима  коришћења  током  обављања  активности  не  прекорачује  прописане  граничне
вредности  уврђене Законом о заштити од буке („Сл. гласник РС“, br. 36/09 i 88/10) и  Одлуком
о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл лист Града Суботица“ бр. 33/11);

 Да обезбеди заштитни зелени појас по ободу комплекса у складу са пројектом озелењавања.

Образложење

Носилац  пројекта  „ПТП  ДУБРАВА“ ДОО  Бајмок,  Дожа  Ђерђа  бр.  9-15,  обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја  затеченог стања   на животну
средину  пројекта:  „ПОСТРОЈЕЊЕ  ЗА  ТРЕТМАН  ГРАЂЕВИНСКОГ  ОТПАДА“,  на катастарској
парцели  7209/1 КО Бајмок. Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем
IV-08-501-285/2016 дана 09.09 2016. 

Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:
 Решење  АПР  о  регистрацији  привредног  субјекта  ознеке  БД  38583/2005  од



30.06.2005.године;  
 Одлука о изменама и допунама одлуке о организовању привредног друштва; 
 Ситуација са приказом распореда објеката и слика машине за третман грађевинског

отпада са предметне локације; 
 Извод  из  листа  непокретности  број  952-1/2016-8993  издат  од  Републичког

геодетског завода 10.08.2016.;
 Уговор  о  закупу  између  „ЦИГЛАНА“  АД  Бајмок,  Зубачиште  бб  и  „ПТП

ДУБРАВА“ ДОО Бајмок,  Доже Ђерђа  9-15.,  Анекси број  1  и број  2  Уговора  о
закупу пословног простора;  

 Извештај о испитивању квалитета ваздуха број АЕ2016 од 7.06.2016. године;
 Извештај  о  испитивању  нивоа  буке  у  животној  средини  БУ01616  од

1.09.2016.године. 

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 14. - Остали пројекти
подтачка  2.  -  Постројења  за  управљање  отпадом;  третман  отпада  механичким  поступцима-сви
пројекти ), чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

У складу са чланом 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, Hrvatska riječ и
Magyar Szó), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница
Бајмок и Архус центар).

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,
заинтересованих органа и организација.
      При разматрању захтева носиоца пројекта овај орган узео је у обзир локацију на којој се обавља
делатност а која према Плану генералне регулације са елементима плана детаљне регулације насеља
Бајмок ( „Сл лист града Суботица“ бр.12/2009) припада зони производње.

Рад постројења – дробљење грађевинског отпада оператер планира само у случајевима када се
укаже потреба за тим ( једном у 3 месеца, навод из захтева носиоца пројекта) и то на локацији која је
опремљена за обављање претежне делатности предузећа - изградња стамбених и нестамбених зграда
опремом, камионима и радним машинама.

Носилац пројекта, прати утицај рада постројења на окружење испитивањима параметара нивоа
комуналне буке и квалитета амбијенталног ваздуха у окружењу који настају као резултат активности
млевења, дробљења и уситњавања грађевинског отпада на предметној локацији.
      На основу изнетог, а у складу са  начелом превенције и предострожности  примењене активности
поступка рециклаже грађевинског отпада за поновну употребу у потпуности су у складу са техникама
које  утичу  на  оптерећење  простора  и  потрошњу  сировина  и  енергије  у  изградњи,  производњи,
дистрибуцији, чиме је спроведена мера ограничења утицаја на животну средину.
 Имајући у виду наведено овај орган на основу спроведеног поступка , разматрања захтева носиоца
изведеног пројекта и увида у достављену докуметацију, а применом мера из члана 2,. овог решења
сматра да  за пројекат није потребно захтева процена утицаја на животну средину. 

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, 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. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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