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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 6. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. и члана
141.  став  7.  Закона  о  општем  управном  поступку  („Службени  гласник  РС“  бр.  18/16  и  95/18  –
аутентично тумачење), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града
Суботице“  бр.  18/17-пречишћен  текст  и  30/17),  поступајући  по  захтеву  подносиоца  инвеститора
„ТЕХНОПАПИР“ д.о.о., Београд - Земун, Аутопут за Нови Сад бр. 74, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат:  „Постројење  за  привремено  складиштење  и  третман
неопасног отпада“, на катастарским парцелама 35950/19 и 35950/40, КО Доњи град, Суботица,  улица
Чантавирски пут бб, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
 На  свим  површинама  и  објектима  који  ће  се  користити  за  складиштење  отпада  обезбеди

стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја;
 Обезбеди систем  за  заштиту од  пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.

Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и припадајућим прописима и током редовног рада спроводи
мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима;

 Обезбеди да ниво буке током  редовног рада пројекта не прелази вредности прописане
Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл.  лист града Суботица“,  бр.
33/11) и у свему се придржава Закона о заштити од буке („Сл. гласник РС“, 36/09 и 88/10) и
припадајућих прописа;

 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; 

 Складиштење и припрему неопасног отпада за транспорт 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);

 Обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима;
 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 „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о., Београд - Земун, Аутопут за Нови Сад бр. 74, обратио
се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
пројекта:  „Постројење за привремено складиштење и третман неопасног отпада“,  на катастарским
парцелама 35950/19 и 35950/40, КО Доњи град, Суботица,  улица Чантавирски пут бб (46.0558390,
19.6776650).  Захтев је  евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-
168/2019 дана 2.8.2019. године.

Уз уредно попуњен образац захтева инвеститор  је приложио Уговор о закупу од дана 27.3.2019.
године закљученог између предузећа „ИНТЕГРАЛ-АРМИРАЧИ“ д.о.о., Суботица, Чантавирски пут бб
(у даљем тексту „Закуподавац“) и предузећа „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о.,  Београд - Земун, Аутопут за
Нови  Сад  бр.  74  (у  даљем  тексту  „Закупац“),  приказ  микро  и  макро  локације,  Препис  листа
непокретности од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Суботица, бр.
952-1/2019-1491 од 8.3.2019.  године,  Копија катастарског плана од Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности Суботица, бр. 953-1/2019-242 од 15.4.2019. године, Информација
од  Секретаријата  за  грађевинарство  бр.  IV-05-353-121/2019  од  4.3.2019.  године  и  доказ  о  уплати
републичке административне таксе у износу од 2.090,00 динара.

У складу са чланом 10. и 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 5.8.2019. године и у штампаним гласилима Суботичке новине
-  9.8.2018.  године,  Hrvatska riječ  –  9.8.2019.  године  и  Magyar Szó  -  10-11.8.2019.  године),  као  и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Александрово“ и
Регионални  Архус  центар  Суботица  –  5.8.2019.  године).  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  „ТЕХНОПАПИР“  д.о.о.,
Београд - Земун, Аутопут за Нови Сад бр. 74, за пројекат „Постројење за привремено складиштење и
третман  неопасног  отпада“,  на катастарским  парцелама  35950/19  и  35950/40,  КО  Доњи  град,
Суботица,  улица Чантавирски пут бб.  Из достављене документације је утврђено да се предметним
пројектом планира складиштење и третман (разврставање, пресовање, балирање) неопасног отпада.
Пријем, привремено складиштење, третман неопасног отпада, као и складиштење балираног отпада
по плану ће се обављати унутар хале на бетониранској површини, укупне површине 1.779,96 m2 и у
металним контејнерима (2 комада), запремине 30 m2. 

Управљање  неопасним  отпадом  на  предметној  локацији,  вршиће  се  од  тренутка  преузимања
отпада кроз следеће активности:

 Пријем отпадних материјала – неопасног материјала;
 Мерење отпада у тренутку приспећа;
 Разврставање неопасног отпада;
 Третман  –  редукција  запремине  отпада  (пресовање  и  балирање  папирног,  картонског  и

пластичног неопасног отпада);
 Привремено складиштење неопасног отпада (стакло) и привремено складиштење балираног

отпада и 
 Отпрема неопасног отпада.

Капацитет третмана неопасног отпада (пресовање и балирање) је око 784 t у току једног месеца
(око 700 t отпадног папира, око 80 t отпадне фолије). Дневни складишни капацитет постројења износи
око 40 t неопасног отпада. 

У  захтеву странке  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину је  такође
наведено да ће се пријем, разврставање, редукција запремине и складиштење отпадног материјала
вршити на начин и под условима које прописује Закон о управљању отпадом („Службени гласник
РС“,  бр.  36/10,  88/10,  14/16  и  95/18  - др.  закон)  и  Правилник  о  условима  и  начину сакупљања,
транспорта,  складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за



добијање енергије („Службени гласник РС“, бр. 98/10) и да ће у  склопу предметног објекта постојати
јасно дефинисане и означене целине за пријем, разврставање, пресовање и провремено складиштење
отпада.  Доставњеном  документацијом  предвиђено  је  да  ће  јасно  бити  дефинисана,  раздвојена  и
обележена места на којима ће се вршити складиштење: папира и картона, полиетиленске фолије и
остале чврсте пластике и отпадног стакла. Што се тиче загађења ваздуха, наведено је да ће се емисије
гасова  јављати  из  транспортних  средстава  приликом  доласка  и  одласка  возила  којима  се  врши
транспорт неопасног отпада и да су привременог и локалног каракетра. Наведено је да се у току рада
постројења  за  управљање  отпадом  генерише:  отпад  од  механичког  третмана  отпада,  који  ће  се
одлагати у контејнер заједно са комуналним отпадом; комунални отпад као резултат свакодневних
активности на предметној локацији, који се одлаже у контејнере и комерцијални отпад који се јавља у
малим количинама, услед свакодневних активности рада у канцеларији, разврстава се и биће предат
као  секундарна  сировина  овлашћеним  оператерима.  Инвеститор  је  у  захтеву  такође  навео  да
предметна локација на основу Уредбе о индикаторима буке,  граничним вредностима,  методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени
гладник РС“, бр. 75/10) припада зони 6 – индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни
терминали без становања, за коју Уредба не нормира вредност. Наведено је да у условима редовног
рада није предвиђено било какво одлагање или испуштање загађујућих материја у земљиште и воду.

Орган је из достваљене информације о локацији од дана 4.3.2019. године од стране Секретаријата
за грађевинарство утврдио да се према важећој планској документацији – Плана генералне регулације
III за део зоне „Александрово“ у Суботици („Сл. лист Града Суботице“, бр. 52/12) предметнe парцелe
налазе у делу блока 52 који је намењен за производњу - привреду, односноу зони производње. 

Орган је из достављеног уговора о закупу утврдио да је носилац пројекта закључио са носиоцем
права својине „ИНТЕГРАЛ-АРМИРАЧИ“ д.о.о., Суботица, Чантавирски пут бб, уговор о закупу дана
27.3.2019. године. Предмет закупа  су непокретности: зграда, за коју није позната намена, површине
1987 m2, која се налази на катастарској парцели 35950/19 уписаној у лист непокретности под бројем
21013 КО  Доњи град  као и земљишта под зградом и катастарска парцела број 35950/40, површине
17445  m2, која је уписана у лист непокретности број 21013 КО Доњи град.

Увидом  у  препис  из  листа  непокретности  број  21013 КО  Доњи град  утврђено  је  да  се  на
предметним парцелама налазе земљиште под зградом-објектом од  1987 m2 и земљиште уз зграду –
објекат 19432 m2.

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  и  третман  отпада  који  није  опасан сви  пројекти  који  нису  наведени  у  Листи  I),  чиме  се
предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на
животну средину. 

Приликом доношења одлуке,  орган је,  у  складу са законски утврђеним критеријумима,  узео у
обзир чињенице да се пројекат реализује у зони прозводње (производња-привреда), да је делатност
којом носилац пројекта планира да се бави дозвољена за ову зону у складу са важећом планском
документацијом,  да  се  у  непосредној  близини  предметне  локације  не  налазе  стамбени,  већ  само
привредни објекти, 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, да у непосредној близини нема заштићених подручја нити места од
историјског и културног значаја, као ни осетљивих локација (школе, болнице, верски објекти), као и
да  у  законски  предвиђеном  року  није  било  достављених  примедби  и  мишљења  од  стране
заинтересоване јавности. 

У складу са горе наведеним, орган оценио да се применом одговарајућих мера заштите животне
средине, као и придржавањем прописа из области управљања отпадом, могући негативни утицаји на
житовну средину могу свести на минимум и без израде студије процене утицаја на житовну средину.

У  складу  са  одредбама  члана  10.  став  6.  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину



(„Службени 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 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.  43/2003,
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,  3/18 –
испр. и 50/18 – усклађени дин. изн., 95/18 и 38/19 – усклађени дин. изн.). 

Обрадила:
Нора Секер маст. биол.

  Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл.инж.пољ.

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