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Секретаријат за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Служба  за  заштиту  животне
средине и одрживи развој, на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 5. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), члана 48. Одлуке о
градској управи Града Суботице („Сл. лист града Суботице“, бр. 18/17 – пречишћен текст, 30/17 и
5/20), поступајући по захтеву носиоца пројекта „ECO FENIX B TEAM“ д.о.о., Суботица, Гајева бр. 75,
по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да  је  за пројекат:  „Постројење за  складиштење неопасног отпада“,  на
катастарској парцели 3234 К.О. Стари град, у улици Гајева бр. 75, у Суботици, није потребна израда
студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура следеће:

 Складиштење  неопасног  отпада  обавља  у  складу  са  Правилником  о  условима  и  начину
сакупљања,  транспорта,  складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна
сировина или за добијање енергије (Сл. гласник РС бр 98/10);

 На свим  површинама  и  објектима  који  ће  се  користити  за  складиштење  отпада  обезбеди
стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја;

 Операције  механичке припреме (разврставање, пресовање и балирање) обавља у затвореном
простору и спроведе мере којима ће се емисија прашине у ваздух свести на најмању могућу
меру; 

 Не користи изворе буке чији највиши меродавни ниво емитован у отворени простор животне
средине прелази вредност максималних дозвољених нивоа у складу са Одлуком о мерама за
заштиту од буке у животној  средини  („Сл.  лист града Суботица“,  бр.  48/20) и у свему се
придржава  Закона о заштити од буке („Сл.  гласник РС“,  36/09  и 88/10)  и припадајућих
прописа; 

 Предвиди мере  за  спречавање  загађивања воде  и  земљишта  до кога  може доћи  у  случају
удесних ситуација;

 Да са отпадним водама поступа у складу са Одлуком о јавној канализацији („Сл. лист града
Суботице“,  бр. 29/15 и 38/15 – аутентично тумачење, 42/15 и 5/18) и обезбеди да квалитет
отпадних вода које се испуштају у реципијент буде у складу са граничним вредностима које су
порписане датом одлуком;

 У  току  редовног  рада  обезбеди  редовно  чишћење  и  одржавање  објекта,  приступних  и
манипулативних површина чиме се смањује могућност загађивања;
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 Обезбеди  систем  за  заштиту  од  пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.
Гласник РС“,  бр. 111/09  и 20/15,  87/18 и 87/18 - др. закони  )  и припадајућим прописима и
током редовног рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима;

 Обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима и
 По престанку обављања делатности објекат доведе или задржи у стању које неће имати

негативан утицај на животну средину. 

III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитвним прописима.                                      

Образложење

Носилац пројекта  „ECO FENIX B TEAM“ д.о.о.,  Суботица,  Гајева бр.  75, обратио се овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Постројење за  складиштење неопасног отпада“,  на катастарској парцели 3234 К.О.  Стари град, у
улици Гајева бр. 75, у Суботици (46.100861⁰; 19.642865⁰).  Захтев је евидентиран у писарници Градске
управе Суботице дана 27.04.2021. године.

Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: Извод о регистрацији привредног субјекта
издат од стране Агенције за привредне регистре од дана 01.04.2021. године; Уверење издато од стране
МУП-а бр. 05.17.13-235-55592/20 од дана 14.09.2020. године; Уверење издато од стране Централног
регистра бр. 0004172298 од дана 18.02.2021. године; Радни план постројења за управљање отпадом –
Седмо  ажурирање  бр.  Април  2021.  године,  Суботица;  Рачуни  –  отпремнице  бр.  СР  21814-20  од
30.07.2020., ТР 268-20 од 31.08.2020., ТР 90-20 и СР 710-21 од 02.03.2021.; Исправа о контролисању
мобилних уређаја за гашење пожара бр. А 205/2021 од дана 24.02.2021. године; Решење издато од
стране МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Суботици бр. 217-
17483/20-3 од дана 28.12.2020. године; Налог за инспекцијски надзор издат од стране МУП-а, Сектор
за  ванредне  ситуације,  Одељење  за  ванредне  ситуације  у  Суботици  бр.  217-17483/20-1  од  дана
23.12.2020. године; Записник о инспекцијском надзору  издат од стране МУП-а, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Суботици бр. 217-17483/20-2 од дана 28.12.2020. године;
попуњени обрасци за категоризацију;  Решење о давању сагласности на Програм основне обуке за
запослене раднике издато од стране  МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације  у  Суботици  бр.  217-11064/20-1  од  дана  31.07.2020.  године;  Програм  основне  обуке
запослених из области заштите од пожара од јула 2020. године; Правила заштите од пожара од јула
2020. године; Изјава бр. 1350/20 од дана 19.08.2020. године; Записник о узимању узорака отпадне воде
од дана 26.02.2021. године; Извештај о испитивању отпадне воде од дана 16.03.2021. године; Допис о
обавештењу; Решење издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и вовопривреде бр.
325-01-193/2020-07 од дана 19.02.2020. године; Уверење о оверавању мерила и Радни налог издати од
стране  предузећа  за  прозводњу,  промет  и  услуге  „Лимпмерила“  д.о.о.,  Бачка  Топола,  Војводе
Синђелића  бр.  7;  Осигурање  имовине  и  имовинских  интереса  број  полисе:  63862492  од  дана
17.07.2020.  године;  Обавештење  од  дана  03.03.2021.;  План  затварања  постројења  за  управљање
отпадом; полисе осигурања од аутоодговорности; Уговор о закупу теретног моторног возила од дана
01.02.2014. године (и Анекс уговора бр. 1 и бр.2) и доказ о уплати административне таксе у износу ид
2.100,00 динара од дана 16.09.2020. године.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр.  135/04  и  36/09),  јавност  је  о  поднетом захтеву обавештена  оглашавањем у  средствима јавног
информисања  (на  сајту  Града  Суботице  29.04.2021.  године  и  у  штампаним гласилима  Суботичке
новине  07.05.2021.,  Hrvatska  riječ  07.05.2021.  и  Magyar  Szó  1,2,3.05.2021.  године),  као  и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Ново Село“ и
Регионални Архус центар Суботица – 29.04.2021). 

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

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину. Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање
о процени утицаја на животну средину, поднет од стране инвеститора „ECO FENIX B TEAM“ д.о.о.,
Суботица, Гајева бр. 75, за пројекат: „Постројење за складиштење неопасног отпада“, на катастарској
парцели 3234 К.О.  Стари град, у улици  Гајева бр. 75, у Суботици. Из достављене документације је
утврђено да се предметним пројектом планира сакупљање неопасног отпада у адекватне посуде или
jumbo џакове на месту настанка истог, а возила намењена за транспорт  су обезбеђена да не долази до

-2/4-



расипања  неопасног отпада.  Складиштење ће це вршити на обележеним местима за  сваку врсту
отпада у посуде или jumbo џакове, а након тога следи спремање материјала (балирање или касација)
за даљи пласман до овлашћеног лица (рециклабера). Врсте отпада које се складиште у постројењу су:

 07 02 13 – Отпадна пластика;
 12 01 01 – Стругање и обрада ферометала;
 15 01 01 – Папирна и картонска амбалажа;
 15 01 02 – Пластична амбалажа;
 15 01 03 – Дрвена амбалажа;
 15 01 04 – Метална амбалажа;
 15 01 05 – Композитна амбалажа;
 15 01 07 – Стаклена амбалажа;
 16 01 03 – Потрошене гуме;
  16 01 06 – Стара возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте;
  16 01 17 – Ферозни метал;
  16 01 18 – Обојени метал;
  16 02 16 – Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених 

у 16 02 15;
 16 06 05 – Остале батерије и акумулатори;
 17 01 01 – Бетон;
 17 01 02 – Цигле;
 17 01 03 – Плочице и керамика;
 17 01 07 – Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и керамике 

      другачије од оних наведених у 17 01 06;
 17 06 04 – Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03;
 19 12 01 – Папир и картон;
 19 12 02 – Метали који садрже гвожђе;
 19 12 03 – Обојени метали;
 19 12 04 – Пластика и гума;
 19 12 08 – Текстил;
 19 12 12 – Дрвена амбалажа од механичког третмана отпада;
 20 01 01 – Папир и картон;
 20 01 02 – Отпадно стакло;
 20 01 11 – Текстил;
 20 01 36 – Одбачена електронска и електрична опрема другачија од оне наведене и 

20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35;
 20 01 39 – Пластика;
 20 01 40 – Метал и 
 20 03 07 – Кабасти отпад.

Постројење ради у једној смени, а у летњем периоду, у време годишњих одмора нема прекида
рада.  Оператер врши откуп прикупљеног металног и неметалног отпада.  По вагању,  материјал се
лоцира на месту превиђеном за сваку врсту робе, где се прегледа, разврстава и спрема за другу фазу
обраде,  балирањем и паковањем у адекватне посуде,  контејнере,  jumbo  вреће и метални бурад.  У
сарадњи  са  правним  лицима,  на  њиховој  локацији  се  врши  селекција  отпада  у jumbo вреће  и
контејнере, посуде од оператера се по позиву одлажу на локацију, упакован и селектован отпад се
утовара, празне посуде се остављају а превоз се врши возилима. По доласку на локацију складишта,
вага се донети материјал и као код откупа, истовара се свака врста на место где је предвиђено за другу
фазу рада. Материјал који је спремљен за даљу испоруку се прикупља за шлеперске испоруке, а кад је
количина спремна, врши се утовар на локацији складишта. Пројектовани капацитет складишта је 2700
t, а планирана годишња количина за складиштење износи 2600 t.

На основу Уредбе 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 и то: одлагалишта и складишта отпада који није опасан капацитета до 50 t на
дан), чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене
утицаја на животну средину.
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Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињенице да се пројекат реализује у зони  комерцијалне сврхе, да је  намена објекта одговара
планираној делатности, да извођење, рад или престанак рада пројекта не подразумеа активности које
ће представљати физичке промене на локацији, да нема значајнијег коришћења природних ресурса, да
се током редовног рада не очекује испуштање загађујућих или било каквих опасних, отровних или
непријатних материја у ваздух којима би озбиљније могло да се угрози стање животне средине, да у
непосредној близини нема заштићених подручја нити места од историјског и културног значаја, као и
да  у  законски  предвиђеном  року  није  било  достављених  примедби  и  мишљења  од  стране
заинтересоване јавности. 

У складу са горе наведеним, орган је оценио да се применом одговарајућих мера заштите
животне  средине,  као  и  придржавањем  прописа  из  области  управљања  отпадом,  заштите  вода,
заштите  од  пожара,  заштите  од  удеса  и  заштите  од  буке  у  животној  средини,  могући  негативни
утицаји  на  животну  средину  могу  свести  на  минимум  и  без  израде  студије  процене  утицаја  на
животну средину.

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр.  135/04 и 36/09),  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, што је у овом случају и учињено. 

Узимајући у обзир наведено, 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  480,00
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, 51/03 -
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, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 -
усклађени  дин.  изн.,  113/17,  3/18  -  испр.,  50/18  -  усклађени  дин.  изн,  95/18,  38/19  –
усклађени дин. изн., 86/19, 90/19 – испр., 98/20 - усклађени дин. изн. и 144/20 ).

Обрађивач:
Нора Секер, маст. биолог

  Секретар Секретаријата
        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде

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