
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ЧОКА  
ОПШТИНСКА  УПРАВА  ОПШТИНЕ  ЧОКА 
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за 
спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности 

Број: 501-24/03/2019-III 

Датум: 12.08.2019. године 

Чока 

Потиска бр 20  

 

На основу члана 10. став 4. и став 6. Закона о процени утицаја на животну средину 
(„Сл.гласник  РС“, број 135/04 и 36/09), члана 136. Закона о општем управном поступку         
(„Сл.гласник РС“, број 18/16 и 95/18), и члана 10. Одлуке о организацији Општинске 
управе у Чоки („Службени лист општине Чока“  број 16/10, 14/13, 4/15 , 20/16 ,23/16, 13/17 
и 11/18) Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске 
послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности 
поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта предузетника Бранислава Пеић, из 
Чоке улица Београдска бр 32, за одлучивање о потреби израде Студије о процени 
утицаја на животну средину доноси:  

Р Е Ш Е Њ Е 
1. Утврђује се да је за ПРОЈЕКАТ „Производња органског чврстог НПК ђубрива од 
говеђег стајњака  у виду пелета“ на катастарским парцелама 1439 и 1443 у КО Црна Бара 
на територији општине Чока, носилац пројекта предузетник Бранислав Пеић из Чоке, 
није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. 
2. Носилац пројекта је дужан да поштује: 

- Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18),  

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09, 95/18), 

- Закон о заштити од буке у животниј средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/, 88/10) ), као и 
подзаконска акта донета на основу ових закона 

- минималне услове за заштиту животне средине и да обезбеди:  

3. Налаже се носиоцу пројекта да:  

- предузме одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса 

- предузме одговарајуће мере заштите од пожара 

 

- прикупљање  употребљене воде од прања објеката, као и употребљене воде за 
хигијенско- санитарне потребе врши  у водонепропусну септичку јаму која мора редовно 
да се празни преко надлежног комуналног предузећа 

- стајско ђубриво одлаже  на бетонираном платоу, заштићеном од атмосферских 
утицаја 

- непосредну околину објекта одржава чистом и уредном уз спречавање приступа 
непожељних животиња (глодари, птице, мачке…)  

- спроводи опште мере заштите животне средине које се односе на заштиту од 
буке, заштиту вода и управљање насталим отпадом 

- предвиди посебне мере заштите у случају удеса 
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- обавља редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме  

      -   утврди обавезу санације земљишта у случају изливања уља и горива током радова 
механизације. 

Образложење 
Носилац пројекта предузетник Бранислав Пеић из Чоке, поднео је Захтев за 

одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Производња 
органског чврстог НПК ђубрива од говеђег стајњака  у виду пелета“  на територији 
општине Чока. Производња ће се одвијати у објекту на катастарској парцели број 1439 и 
1443 у КО Црна Бара, који ће се изградити на основу Решења о одобрењу за извођење 
радова број ROP-COK-20735-ISAW-1/2019 од дана 24.07.2019. године. Уз захтев су 
приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени 
утицаја на животну средину и додатна документација: 

- Решења о одобрењу за извођење радова број ROP-COK-20735-ISAW-1/2019 
од дана 24.07.2019. године 

- Извештај о извршеним испитивањима хемијских и физичких особина ради 
уписа у регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта 

- Графички прилог 

- Извод из пројекта 

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1 и 2, а 
у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио јавност и 
заинтересоване органе и организације преко званичног сајта општине. У законском року 
примедбе и мишљења нису достављена. 

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена 
утицаја ни на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листа пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину, („ Сл.гласник РС“ број 114/08). 

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, одлучено је 
као у диспозитиву овог решења. 

На основу тарифног броја 186.  Закона о републичким адм. 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 
и 3/2018 - испр. 50/2018- усклађени.дин. изн., 95/2018, 38/2019 – усклађ.дин.изн.) носилац 
пројекта  је уплатио таксу у укупном износу од 2.090,00 динара. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Бул. Михајла 
Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, путем надлежног органа Општинске управе Чока у року 
од 15 дана од дана пријема овог решења, односно од дана обавештавања 
заинтересоване јавности о донетом решењу. 

Обрађивач                                                               Начелник Општинске управе 

                                                                                                       

Ева Шевењхази – самостални саветник                                     Зоран Јованов 

  Доставити: 

1. Подносиоцу 

2. Инспектору заштите животне средине 

3. Архиви.                                                             
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