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На основу члана 67. става 1. тачка 2) и 3) и става 2. тачка 2) а у вези са чланом 60. Закона
о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), члана 33. и члана 34. Закона о
општем управном поступку ( „Службени гласник РС“ бр.  18/16), члана 48. Одлуке о градској
управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 18/17 – пречишћен текст и 30/17)
и овлашћења број  IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016.  године,  Секретаријат за  пољопривреду и
заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој доноси:

РЕШЕЊЕ

I - OДУЗИМА СЕ ДОЗВОЛА за сакупљање и складиштење неопасног отпада оператера „ДА-
ЛИБОР ГРЕГОРЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
СЗР ДАДО МЕТАЛ СУБОТИЦА“, Скадарлијска 65А, Суботица, катастарска парцела 22333/6
K.O. Стари Град, коју је издао Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопри-
вреду, комуналне послове и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и
одрживи развој, Решењем број:  IV-05-I-501-282/2013  од 5.6.2013 године, регистарски број  БП
128752/2011 (у даљем тексту: дозвола).

II  -  ЗАБРАЊУЈЕ  СЕ  оператеру  „ДАЛИБОР  ГРЕГОРЧИЋ  ПРЕДУЗЕТНИК  СЗР  ДАДО
МЕТАЛ“  даљи  пријем,  сакупљање  и  складиштење  неопасног  отпада на  локацији
Скадарлијска бр. 63. катастарска парцела 22333/6 К.О. Стари Град.

III - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ оператер „ДАЛИБОР ГРЕГОРЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СЗР ДАДО МЕТАЛ“
да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара
по  престанку  обављања  делатности  сакупљања  и  складиштења  неопасног  отпада,  а  у
складу са планом затварања постројења од маја, 2013 године, који се односи на дозволу
издату Решењем број: IV-05-I-501-282/2013 од 5.6.2013 године у року од 90 дана на локацији
Скадарлијска бр. 63. катастарска парцела 22333/6 К.О. Стари Град.

IV - ОБАВЕШТАВА СЕ се надлежна инспекција за заштиту животне средине о доношењу овог
решења, ради контроле мера старања о систему управљања отпадом, укључујући и постројење и
локацију након престанка рада и обављања активности управљања отпадом.



V – ПОКРЕТАЊЕ УПРАВНОГ СПОРА НЕ ЗАДРЖАВА ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА.

Образложење

Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комуналне послове и
заштиту животне  средине,  Служба  за  заштиту животне  средине  и  одрживи развој  је  издала
дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада оператеру „ДАДО МЕТАЛ“ доо Суботица,
Скадарлијска  65А,  решењем  број  IV-05/I-501-125/2012  од  дана  9.5.2012.  године  за  наведену
локацију на период од 5 година. 

Доношењем  новог  решења  број  IV-05-I-501-282/2013  од  5.6.2013.  године  Служба  за
заштиту животне средине и одрживи развој је издала нову дозволу за сакупљање, транспорт,
складиштење и третман неопасног отпада на локацији Скадарлијска бр. 63, којом се ставља ван
снаге претходно решење број IV-05/I-501-125/2012 од 9.5.2012. године.

Оператер је поднео зехтеве за измену дозволе за управљање отпадом издате решењем
број  IV-05-I-501-282/2013  од  5.6.2013.  године  који  се  односе  на  промену  радног  времена
постројења,  капацитета  и  транспорта  (промена  возила,  промена  регистарских  ознака  на
возилима, додавање нових возила која су узета у закуп) у периоду од 2015. до 2017. године. Први
захтев за измену дозволе је поднет дана 2.10.2015. године којим жели да промени радно време и
возило којим обавља транспорт неопасног отпада, који орган одбацује као неуредан Закључком
број IV-08-501-32/2016 од дана 29.1.2016. године због неотклоњених недостатака. Други захтев
за измену дозволе којим жели исте измене као и у претходном захтеву оператер подноси дана
16.3.2016. године. Орган Закључком број IV-08-501-117/2016 одбацује захтев као неуредан дана
28.4.2016. године због неотклоњених недостатака. Следећи захтев за измену предметне дозволе
у делу који се односи на промену радног времена и измену регистарских таблица возила која се
користе за транспорт оператер СЗР „ДАДО МЕТАЛ“, Скадарлијска 65А, подноси дана 9.6.2016.
године, након чега писменом изјавом одустаје од поднетог захтева те орган доноси Закључак о
обустављању поступка број  IV-08-501-199/2016  дана 8.9.2016. године. Нови захтев за измену
предметне  дозволе  који  се  односи  на  промену  радног  времена  и  транспорт  т.ј.  уписивање
рагистарских дозвола возила узетих у закуп оператер подноси 4.4.2017. године, а орган одбацује
закључком  број  IV-08/I-501-145/2017 дана  28.4.2017.  године  зато  што  нису  у  потпуности
отклоњени недостаци и није достављена сва тражена документација у складу са захтевом за
допуну који је упутила Служба за заштиту животне средине оператеру. Дана 8.5.2017. године
оператер радња за прикупљање неопасног отпада „ДАДО МЕТАЛ“, Скадарлијска 65А подноси
захтев за измену дозволе за управљање отпадом у делу који се односи на капацитет (повећа са
1200t на  2000t),  промену  радног  времена  и  промену  регистарских  таблица  за  возило  Пежо
Боксер  регистарске  ознаке  SU  086-ZE.  Орган  Закључком  број  IV-08/I-501-175/2017  од  дана
15.8.2017. године одбацује захтев странке као непотпун зато што услови наложени захтевом за
допуну  нису  испуњени,  како  странка  није  у  потпуности  поступила  по  захтеву  за  исправку
поднеска и није отклонила тражене недостатке. 

Следећи захтев за измену дозволе оператер подноси дана 3.10.2017. године који се односи
на промену и брисање возила у дозволи Фиат Дукато регистарских ознака БГ369-ВЖ којим је
обављао  транспорт  отпада  и  уписом  возила  Пежо боксер  регистарских  ознака  СУ086-ЗЕ са
којим оператер планира да настави транспорт отпада. Након допуне захтева, орган издаје дана
13.10.2017.  године  под  бројем  IV-08/I-501-361/2017 Решење  о  изменама  решења  о  издавању
дозволе за управљање отпадом број IV-05-I-501-282/2013.



Дана 15.3.2017. године Служба за заштиту животне средине и одрживи развој је упутила
допис  бр.  IV-08/I-501-118/2017-2  Служби за  инспекцијско-надзорне  послове  којим потражује
податке  прописане  контролним  листама,  Сектора  инспекције  за  заштиту  животне  средине,
сходно члану 14. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15) које се односе на
контролне листе за документације,  складиштење и третман отпада и  податке о досадашњим
пријавама  и  инспекцијским  решењима  којима  су  налагане  мере  предметном  оператеру  за
отклањање евентулних неправилности у раду и то у погледу: поседовања уговора о преузимању
отпада,  испуњености  услова  за  транспорт,  контроле  поштовања  радног  времена,  поштовања
обавезе попуњавања и овере докумената о кретању отпада, поштовања обављања мониторинга
два пута у току године, складиштења и третмана категорија отпада које нису предмет дозволе
које оператер поседује.

Инспекција  је  Служби  за  заштиту  животне  средине  доставила  допис  бр.  IV-10/I-501-
105/2017  од  дана  21.3.2017.  године  у  којем  наводи  да  је  самостални  инспектор  за  заштиту
животне средине од дана издавања дозволе број IV-05-I-501-282/2013 донела укупно 19 решења
која се односе на забрану одлагања отпада на местима која нису технички опремњена или немају
дозволу за складиштење, за врсту отпада за који оператер нема дозволу и због непоштовања
услова у дозволи који су дати са наложеним роком извршења као и да изврши потребне измене у
дозволи (радно време, исправка података о превозним средствима за сакупљање и транспорт
отпада..),  а  у  случајевима када наложено није  отклоњено у датом року поднето је  укупно 8
захтева за покретање пекршајног поступка. Као прилог органу су достављена: издата решења од
стране инспектора, контролне листе, уговори о техничкој сарадњи, уговори о закупу возила и
извештаји о мониторингу.

Увидом  у  достављену  документацију  орган  констатује  да  је  оператер  више  пута
прекршио услове из дозволе и сакупљао и складиштио отпад за чије складиштење има дозволу
као и категорије отпада за које нема дозволу ван бетонског платоа (Решења инспекције бр.: IV-
06/I-501-332/2013 од дана 29.6.2013. године,  IV-10/I-501-96/2015 од дана 16.3.2015. године, IV-
06/I-501-154/2015  од  дана 4.5.2015. године  –  сакупљање,  третман  и  складиштење  отпадних
возила на локацији Брачка бр. 75 за коју оператер нема дозволу као ни за дату делатност, IV-10/I-
501-215/2015 од дана 7.7.2015. године,  IV-10/I-501-374/2015 од дана 3.11.2015. године,  IV-10/I-
501-406/2015 од дана 16.12.2015. године – складиштење гума ван бетонског платоа, IV-10/I-501-
197/2016 од дана 7.6.2016. године,  IV-10/I-501-368/2016 од дана 14.12.2016. године, IV-10/I-501-
103/2017 од дана 10.3.2017. године) као и ван локације постројења (Решења инспекције бр.  IV-
10/I-501-90/2016 од дана 17.2.2016. године). Решењем инспекције бр. IV-10/I-501-61/2015 од дана
28.1.2015. године се наводи да је опеартер прекорачио капацитет постројења и преузео односно
складиштио у 2015. години 1700t металног отпада док капацитет постројења у дозволи износи
1200t.

Дана 18.12.2017. године под бројем  IV-10/I-501-450/2017, Служби за заштиту животне
средине је достављен допис са записником од Службе за инспекцијско-надзорне послове у којем
се наводи да  је  приликом увиђаја  истога  дана констатовано  да  се  осим неопасног  металног
отпада на  простору изван бетонског  платоа,  налазио зауљени мотор и  делови мотора,  као  и
аутогуме за чије сакупљање, складиштење и третман оператер нема дозволу. Конастатовано је и
да се у помоћном објекту налазило неколико акумулатора, електронски отпад и монитори који
спадају у категорију опасног отпада за који оператер на поседује дозволу. Такође су се на делу
локације налазио сакупљен и складиштен картон, фолија и пластична амбалажа који спадају у
неопасан отпад, али за чије сакупљање, складиштење и третман оператер не поседује дозволу.
На локацији је било и укупно 15 паркираних аутомобила углавном без регистарских таблица. На
основу изнетог Служба за инспекцијски надзор је обавестила орган да су се стекли услови за
одузимање дозволе у складу са Законом о управљању отпадом.



Дописом  број  140-501-1108/2017-06  дана  26.12.2017.  од  Покрајинског  инспектора  за
заштиту животне средине, Служби за заштиту животне средине је достављена документација у
вези инспекцијског надзора у 2016. и 2017. години. 

Увидом  у  предметну  документацију  и  Решење  број  140-501-1044/2016-01  до  дана
20.9.2016. године констатовано је да се на лоакцији Скадарлијска 65А врше послови управљања
опасним отпадом (складиштење електричног и електронског отпада и складиштење отпадних
возила. Решењем покрајинског инспектора за заштиту животне средине број 140-501-1108/2017-
06 од дана 6.11.2017. године утврђено је да се на локацији постројења оператера „ДАЛИБОР
ГРЕГОРЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СЗР ДАДО МЕТАЛ“, Скадарлијска 65А складишти опасан отпад
(путничка возила, сакупљање и складиштење беле технике, акумулатора), као и да оператер не
поседује дозволу за управљање затеченим категоријама опасног отпада.

Закон о управљању отпадом у члану 67. став 1. тачка 2) и 3) регулише да надлежни орган
за издавање дозволе одузима дозволу ако се утврди да лице које има дозволу не поступа у складу
са условима утврђеним у дозволи и ако не поступа ускладу са законом и прописима у области
управљања отпадом.  На основу изнетог констатовано је  да оператер не поступа у складу са
условима утврђеним у дозволи издатој решењем број IV-05-I-501-282/2013 од 5.6.2013. године
који се огледају у сакупљању и скалдиштењу отпада на местима која нису технички опремљена,
ван локације постројења, складиштење категорија опасног отпада за који оператер не поседује
дозволу и да не поступа у складу са законом и прописима у облсти управљања отпадом који се
наводе као услови за одузимање дозволе у складу са цитираним чланом Закона. Такође, према
члану 67. став 2. тачка 2) Закона о управљању отпадом, ако се инспекцијским надзором утврди
да лице које има дозволу не поступа у складу са условима утврђеним у дозволи, инспектор за
заштиту животне средине без одлагања предлаже надлежном органу за одузимање дозволе, ако
лице које има дозволу поступа са отпадом на начин којим угрожава животну средину и здравље
људи, односно не примењује мере заштите животне средине, контроле загађивања, спречавања
удеса  или  пожара.  На  основу  изнетог  и  дописа  са  записником  о  поступању  инспектора  за
заштиту животне средине код оператера „Дадо Метал“ дана 18.12.2018. године примљеног од
Службе  за  инспекцијско-надзорне  послове  у  којем  је  утврђено  да  су  се  стекли  услови  за
одузимање дозволе, орган је одлучио као у ставу I диспозитива овог Решења. 

  
Закон о управљању отпадом у члану 5. под тачком 28) и 29) дефинише да је сакупљање

отпада  прикупљање  отпада,  укључујући  и  прелиминарно  разврставање  и  прелиминарно
складиштење  отпада  за  потребе  транспорта  до  постројења  за  управљање  отпадом,  док  је
складиштење отпада привремено чување отпада на локацији произвођача или власника и/или
другог држаоца отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и регистрованом
за привремено чување отпада. 

Уз то, Служба за заштиту животне средине је у складу са чланом 67. став 3.  Закона о
управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.  36/09, 88/10 и 14/16) ставом  II диспозитива овог
Решења  оператеру  забранила  пријем  отпада  у  постројење  и  наложила  да  са  складиштеним
отпадом поступа у складу са Радним планом затварања постројења од маја, 2013 године, који се
односи на дозволу издату решењем број  IV-05-I-501-282/2013 од 5.6.2013. године. Ставом III
диспозитива Решења Служба за заштиту животне средине је оператеру наложила да поступа у
складу са издатом дозволом, односно законом.

За доношење овог Решења се не плаћа републичка административна такса у складу са
чланом 19. став 1. тачка 1) Закона о републичким админстративним 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,  50/2016 - усклађени дин. изн.,
61/2017-усклађенидин.изн. и 113/2017).

На основу изнетог орган је одлучио као у диспозитиву. 

Упутство  о  правном  средству: Ово  решење  је  коначно  у  управном  поступку  и
против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у
року од 30 дана од дана пријема решења. 

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Служби за инспекцијско-надзорне послове
3.  Агенцији за заштиту животне средине
4. Архиви

Обрадио:
Петар Стојановић маст. eколог

Секретар Секретаријата
Ливија Нађ, маст. инж. пољопривреде


