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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),  по овлашћењу број  IV-031-369/2018 од 18.9.2018.
године,  поступајући  по  захтеву  подносиоца  „DESIGN  OFFICE“  Милош  Атич  ПР  радња  за
пројектовање,  Суботица,  Браће  Радић бр.  12,  овлашћеног  од  стране  инвеститора „БАМА“  д.о.о.,
Суботица, Матије Корвина бр. 17, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Изградња надстрешнице за одлагање опасног и неопасног
отпада“,  на катастарској парцели 33964/1, КО Доњи град, Суботица,  улице Батинска бр. 94,  није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
 Са отпадом на предметној локацији поступа у складу са Законом о управљању отпадом (Сл.

Гласник РС бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) и припадајућим прописима;
 На свим  површинама и  објектима који  ће  се  користити за  складиштење отпада  обезбеди

стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја, а на
површинама на којима ће се складиштити течности обезбеди систем прихвата течности којим
ће се осигурати да, у случају изливања, течности не доспеју у животну средину;

 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 и

 Обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима.

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

Образложење

Носилац  пројекта  „БАМА“  д.о.о.,  Суботица,  Матије  Корвина  бр.  17,  обратио  се  овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Изградња надстрешнице за одлагање опасног и неопасног отпада“, на катастарској парцели 33964/1,
КО Доњи град, Суботица,  улице Бтаинска бр. 94 (46.0813460,  19.6394410).  Захтев је евидентиран у



писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-243/2019 дана 10.9.2019. године.

Уз уредно попуњен образац захтева инвеститор  је приложио: Идејно решење бр. Е-07/2019 од
16.7.2019.  године  израђено  од  стране  предузећа  „DESIGN  OFFICE“  Милош  Атич  ПР  радња  за
пројектовање, Суботица,  Браће Радић бр. 12,  Пуномоћ од 26.6.2019. године, Водни услови од ЈВП
„Воде Војводине“ Нови Сад бр. II-958/3-19 од 14.8.2019. године, Локацијски услови од Секретаријата
за грађевинарство бр. IV-05-353-3-304/2019 од 27.8.2019. године, Правила грађења и други услови од
Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Субтица бр. 307-
148/18 од 27.8.2019. године и доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2.090,00
динара од 10.9.2019. године.

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  12.9.2019.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке
новине –  27.9.2018. године,  Hrvatska riječ –  20.9.2019. године и  Magyar Szó –  21,22.9.2019. године),
као  и  заинтересовани  органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Месна  заједница  „Мали
Бајмок“ и Регионални Архус центар Суботица – 12.9.2019. 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 подносиоца захтева „DESIGN
OFFICE“ Милош Атич ПР радња за  пројектовање,  Суботица,  Браће Радић бр.  12,  овлашћеног од
стране  инвеститора „БАМА“  д.о.о.,   Суботица,  Матије  Корвина  бр.  17,  за  пројекат  „Изградња
надстрешнице за одлагање опасног и неопасног отпада“, на катастарској парцели 33964/1, КО Доњи
град, Суботица,  улице Бтаинска бр. 94. Из достављене документације је утврђено да се предметним
пројектом  планира  изградња  надстрешнице  за  одлагање  опасног  и  неопасног  отпада  –  бруто
површина  P=340  m2.  Изградња  надстрешнице  се  планира  на  постојећем  платоу  на  претходно
припремљеној водонепропусној подлози. Планирани процес се одвија у оквиру постојећег комплекса
производног  објекта.  Локација  складишта  позиционирана  је  на  предметној  парцели,  на
манипулативни  плато.  Постојећа  надстрешница која  се  налази на  јужном делу платоа,  димензија
32.0x8.0m  се  демонтира.  Новопројектоване  складиште  састоји  се  из  три  сегмента,  то  су:  2
надстрешнице у којима ће се складиштити опасан чврсти и опасан течни отпад и једна надстрешница
димензија 8.0x8.0m испод које ће бити складиштен неопасан отпад. Пројектом је предвиђено да се на
месту  постављања  надстрешнице  изведе  исецање  постојећег  асфалта  како  би  се  извела
водонепрепусна посдлога од AB бетона и адекватне хидроизолације. На овај начин уколико дође до
проливања течности сва материја ће се одливати до предвиђених решетки које даље материју одводе
до адекватно водонепропусног сабирног шахта. У самој надстрешници у којој се складишти течни
отпад биће поставњене танкване на којима ће се постављати бурад са течном материјом који имају
запремину прихвата течности исто колико има и буре за складиштење. Изградња објекта предвиђена
је у једној фази. У складишту ће бити одлагане следеће количине отпада:

 5 тона (течни опасан отпад – 128.01m2);
 5 тона (чврсти опасан отпад – 128.01m2) и
 3 тоне (неопасан отпад – 62.79m2).

Врсте опасног и неопасног отпада отпада који ће се одлагати у новопројектованом складишту:
 08 01 11* - отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце; 
 08 01 13* - муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне 

супстанце; 
 08 01 17* - отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или друге 

опасне супстанце; 
 08 03 18 / 08 03 99 - отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17 / 

отпади који нису другачије специфицирани; 
 12 01 09* - машинске емулзије и раствори које не садрже халогене;
 12 03 01*/13 02 08* - течности за прање на бази воде / остала моторна уља, уља за мењаче и 

подмазивање; 
 15 01 10* - амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним



супстанцама; 
 15 01 11* - метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), 

укључујући и празне боце под притиском; 
 15 02 02* - апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису 

другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су 
контаминирани опасним супстанцама; 

 15 02 03 - апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од 
оних наведених у 15 02 02; 

 16 02 13* /  20 01 35* -  одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне
наведене у 16 02 09 до 16 02 12 / одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне
наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте

 16 03 06 - органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05  и
 16 06 01* - оловне батерије. 

Орган је из достваљених локацијских услова од дана 27.8.2019. године од стране Секретаријата за
грађевинарство утврдио да се према важећим планским документацијама – Генерални урбанистички
план Суботица-Палић до 2030.  године  („Сл.  лист  Града  Суботице“,  бр.  29/18)  и  Генерални план
Суботица-Палић („Сл. лист општине Суботице“, бр. 16/06, 17/06 испр. и 28/06) предметна парцела
налази у блоку 8.7. - зони пословања – зони са комерцијалним функцијама. 

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 опасног отпада капацитета до 10 t  на дан и
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. 

Приликом доношења одлуке,  орган је,  у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињенице да се пројекат реализује у оквиру постојећег производног комплекса у индустријској
зони која не припада зони повећане осетљивости, 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 животну
средину, 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, заштите од пожара и заштите
од удеса, 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.
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