
 
 
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: 501-34/02/2019-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 Петровић Веселина и Евице из Сенте  
улица Васе Пелагића  бр 16А, за одлучивање о потреби израде Студије о процени 
утицаја на животну средину доноси:  

Р Е Ш Е Њ Е 
1. Утврђује се да за ПРОЈЕКАТ „Изградња економског објекта за тов јунад“ на 
катастарској парцели 2421 у КО Чока на територији општине Чока, носилац пројекта 
Петровић Веселин и Петровић Евица из Сенте, није потребна израда Студије о 
процени утицаја на животну средину. 

 
Простор на коме ће се одвијати тов јунади је простор на коме су могући утицаји на 

животну средину. Да би се обезбедила заштита животне средине на простору фарме 
обавезна је примена свих важећих законских прописа из области животне средине који су 
везани за ову активност. 

Делатности које ће се обављати на предметном простору и објекти изграђени на 
фарми морају задовољити критеријуме заштите животне средине, санитарно техничке и 
друге прописе за предметну врсту објеката према законској и техничкој регулативи 
Републике Србије, као што су: 
Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018), Закон о 
заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.36/2010 и 10/2013), Закон о заштити природе („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исп., 14/2016, 95/2018), Закон о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009,43/2011 одлука 
УС,14/2016,76/2018,95/2018), Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 14/16, 95/18) 
 
У погледу заштите животне средине на предметном простору потребно је предузети и 
следеће мере: 
 

На простору фарме нарочито треба водити рачуна о спречавању загађења 
земљишта, подземних и површинских вода од евентуалног изливања непречишћених 
атмосферских и других отпадних вода, 

Употребљену воду од прања објеката, као и употребљену воду за хигијенско- 
санитарне потребе прикупљати каналима у водонепропусну септичку јаму која мора 
редовно да се празни, 
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Користити 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 објектима, 
користити искључиво одобрена и дозвољена средства прописана санитарно- 
ветеринарским условима, 

Стајско ђубре одлагати на бетонираном платоу, заштићеном од атмосферских 
утицаја и одвозити на сопствене пољопривредне површине или предати другим 
пољопривредним произвођачима, уз обавезно тренутно заоравање, 

При појави евентуалне заразе применити мере дезинфекције и користи средства 
под надзором ветеринарске службе, 

Предвидети одговарајући простор и посуду за сакупљање отпадака, сав 
комунални отпад уклањати са локације, 

Са лешевима угинулих животиња пости у складу са прописаним ветеринарско-
санитарним условима, 

Предвидети одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса,                                                           

По ободу комплекса, подигнути високо зеленило дугог вегетационог периода, 

Сакупљање течног стајњака-осоке вршити преко избетонираних канала до 
водонепропусне јаме, 

Осоку не сме изливати на околно земљиште, 

Извучену осоку евакуисати на оранице које ће одмах заоравати, док ће транспорт 
исте вршити искључиво цистернама које онемогућавају просипање путем  

Јаму осочару редовно празнити, 

На крају сваког турнуса након чишћења извршити дезинфекцију објекта, 

Објекат обезбедити од подземне влаге, 

Предузети мере зaштите oд пoжaрa: у складу са законима, правилницима и 
стандардима за ову врсту објекатa, 

Предузети одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса, 

Предвиди посебне мере заштите у случају удеса, 

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

 

 

 

Образложење 
Носиоци пројекта поднели су Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на 

животну средину Пројекта „Изградња економског објекта за тов јунад“ на катастарској 
парцели 2421 у КО Чока на територији општине Чока. Изградња економског објекта ће се 
вршити на основу Решења о одобрењу за извођење радова број ROP-COK-20702-ISAW-
2/2019 од дана 02.08.2019. године. Уз захтев су приложени попуњени упитници за 
одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину и додатна 
документација: 

- Локацијски услови  број ROP-COK-20702-LOC-1/2019 од дана 24.07.2019. године 

- Решења о одобрењу за извођење радова број ROP-COK-20702-ISAW-2/2019 од 
дана 02.08.2019. године 
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- Идејни пројекат за изградњу економског објекта за тов јунади приземне спратности 
Главна свеска и Пројекат архитектуре са графичком документацијом ознаке E-
1476/19-IDP-1 јули 2019. године 

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 али се налази 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). 

У близини економског објекта се не налазе стамбене зграде нити јавни објекти, 
предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину. 

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.Носиоцима пројекта 

2.Инспектору заштите животне средине 

3.Архиви.                                                             
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