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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 („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана  33.  и 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),  по
овлашћењу  број  IV-031-348/2018  од  3.9.2018.  године,  поступајући  по  захтеву  носиоца  пројекта
„МЕТАЛОПРОМЕТ“ доо Кула, Врбашки пут бб, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја
на животну средину,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Постројење за сакупљање, складиштење и
физички третман неопасног отпада“, на катастарској парцели 32279/3 КО Доњи Град, Суботица, у
улици Батинска бр. 92, потребна процена утицаја на животну средину.

II – ОДРЕЂУЈЕ  носиоцу пројекта „МЕТАЛОПРОМЕТ“ доо Кула, Врбашки пут бб, да изради Студију
о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о
процени  утицаја  на  животну  средину  („Сл  гласник  РС“  бр.  69/05),  а  нарочито  да  обради  мере  на
спречавању негативних утицаја  на  животну средину (бука,  загађење ваздуха,  потенцијалне акцидентне
ситуације) узимајући у обзир нарочито смањење негативних утицаја буке на околину током редовног рада
пројекта, као и усклађеност са Законом о управљању отпадом и припадајућим прописима.

Образложење

Носилац пројекта „МЕТАЛОПРОМЕТ“ доо Кула, Врбашки пут бб, обратио се овом секретаријату
дана 21.8.2018. године  са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
пројекта:  „Постројење  за  сакупљање,  складиштење  и  физички  третман  неопасног  отпада“,  на
катастарској парцели 32279/3 КО Доњи Град (46.083705, 19.636783),  у улици Батинска 92. 

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева  достављена  је  следећа  документација:  Препис  из  листа
непокретности  број  19089  КО  Доњи  Град  од  дана  17.8.2018.  године,  Информација  о  локацији
Секретаријата  за  грађевинарство  од  дана  3.8.2018.  године  и  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе у износу од 2030.00 динара.

Након увида у достављену документацију орган је  констатовао да назив  пројекта  не одговара
планираној  делатности  на датој  локацији обзиром да је инвеститор у захтеву као назив пројекта
ставио: „Стоваирашта и зграда“, што није одговарало планираној делатности. На основу достављене
документације орган није могао да настави да решава по захтеву те је тражио и допуну захтева у
погледу информација везаних за само постројење и планиране активности кроз Радни план. Обзиром
да је носилац пројекта у кретком опису пројекта навео да ће се у постројењу налазити контејнери за



складиштење и транспорт истрошених батерија  и акумулатора са  поклопцем,  у случају да стигну
хаварисана возила у којима се налазе акумулатори, орган је констатовао да је за делатност растављања
хаварисаних  возила  (изузев  возила  која  не  садрже  течности  ни  друге  опасне  компоненте)  и
складиштење  истрошених  батерија  и  акумулатора  потребна  дозвола  за  складиштење  и  третман
опасног отпада, те да није у његовој надлежности да одобри скалдиштење отпадних акумулатора на
предметној  локацији,  као  ни  преузимање  отпадних  возила  која  садрже  течности  и  друге  опасне
компоненте. Увидом у препис из листа непокретности констатовано је да власник предметне парцеле
„Челик унион“ доо Суботица, Едвина Здовца бр. 4. 

Стога је орган захтевом за допун дана 28.8.2018. године  тражио од странке да достави следећу
документацију: Уговор о закупу објеката и отвореног простора на коме ће се реализовати пројекат,
Изјаву о називу пројекта који ће пратити планирану делатност сакупљања, складиштења и третмана
неопасног отпада на датој локацији са тачно наведеним катастарским парцелама на којима се планира
пројекат,  Радни  план  управљања отпадом у  складу са  чл.  16  Закона  о  управљању отпадом  („Сл.
гласник РС“,  бр.  36/2009,  88/2010  и  14/2016),  Изјаву да  се  на  предметној  локацији  неће  вршити
складиштење и третман опасног отпада, Измењен кратак опис пројекта у складу са горе наведеним
примедбама.

Странка је допунила предметни захтев дана 25.9.2018. године. Од документације је достављен:
Уговор о закупу закључен дана 29.8.2018. године, Изјаву о називу пројекта, Изјаву да се неће вршити
складиштење  и  третман  опасног  отпада  на  датој  локацији,  кратак  опис  пројекта  и  Радни  план
постројења за управљање отпадом.

Када је захтев био потупун 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 1.10.2018. и у штампаним
гласилима  Сваштара  8.10.2018.,  Hrvatska  riječ  5.10.2018.  и Magyar  Szó 7.10..2018.  године),  као  и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Мали Бајмок“ и
Регионални Архус центар Суботица). У законом предвиђеном року није било достављених примедби
од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Орган  је  спровео  поступак  утврђивања  чињеничног  стања  увидом  у  Препис  из  листа
непокретности број 19089 КО Доњи Град, Информацију о локацији Секретаријата за грађевинарство,
Уговор о закупу, Изјаву о називу пројекта, Изјаву да се неће вршити складиштење и третман опасног
отпада на датој локацији, кратак опис пројекта и Радни план постројења за управљање отпадом.

Из преписа из листа непокретности орган је констатовао да је предметна парцела у власништву
предузећа „Челик унион“ доо Суботица, Едвина Здовца бр. 4. На предметној парцели се налазе три
објекта површина 374 m2 377 m2 и 71 m2 и земљиште уз зграду – објекат површине од 2913 m2.

На основу информације о локацији коју је издао Секретаријат за грађевинарство дана 3.8.2018.
године утвређено је да је предметна парцела према плану детаљне регулације за део блока 8.7.  у
Месној заједници „Мали Бајмок“ намењена за комерцијалне функције на потезу северно и јужно од
државног пута I реда М-17.1 Суботица-Сомбор у Суботици („Сл. града Суботице“, бр. 46/11) тако да
није  дозвољена  изградња  објеката  и  да  се  постојећи  стамбени  и  пословни  обејкти  изграђени  у
заштитном  појасу  (20m)  Магастралног  пута  М-17.1  Сомбор-Суботица  могу  једино  адаптирати  у
постојећим габаритима без могућности доградње. Предметна парцела се налази у блоку „I“ који је
намењен за комерцијално пословне садржаје и да је у постојећим објектима дозвољено обављање
делатности-продаја металуршких производа и откуп секундарних сировина-привремено складиштење
старог гвожђа, уколико се задовоље услови у погледу заштите животне средине, као и да обзиром на
величину парцеле није дозвољена изградња нових и доградња постојећих објеката.

Увидом у  Уговор  о  закупу закљученог  дана  29.8.2018.  године  између закуподавца  доо „Челик
унион“ предузеће за трговину на велико и мало, експорт-импорт Суботица, Батинска бр. 92 и закупца
„Металопромет“ за рециклажу отпада и прераду метала доо Кула, Врбашки пут бб на период од 5
година. Предмет закупа је управна зграда, магацински простор површине 316  m2,  помоћна зграда,
магацински простор 9 m2, магацински простор 353 m2. 

Увидом у достављене изјаве утврђено је да се носилац пројекта изјаснио да је назив пројекта
„Постројење за сакупљање, складиштење и физички третман неопасног отпада“ као да неће вршити
складиштење и третман опасног отпада.

Увидом о радни план орган је утврдио да нослилац пројекта планира да на локацији складишти
различите  врсте  металног  отпада.  На  локацији  постројења  планира  да  врши  откуп  неопасног
металног отпада од физичких и правних лица, као и да га сакупља и превози сопственим превозом до
локације. Затим је предвиђено да се на локацији врши утврђивање врсте и количине отпада, количина
отпада се врши вагањем на колској  ваги,  на основу разлике у тежини празног и пуног превозног



средства ће се утврдити тачна разлика. Истовар ће се вршити ручно или уз помоћ виљушкара. Отпад
се  потом  разврстава  па  се  врши механички  третман методом гасног  резања.  Планирано  је  да  се
примарно разврставање врши на месту производње, а секундарно на локацији постројења. Планирано
је да се метални отпад (гвожђе и челик) складиште на отвореном простору, а обојени метали (олово,
бакар,  бронза,  месинг..)  складиште  раздвојено  у  затвореном  простору.  Наведени  су  планирани
капацитети  складиштења  за  сваку  категорију  отпада  појединачно,  укупни  тренутни  капацитет
складишта износи 127 тона. 

Увидом у документацију Захтева, сходно Уредби 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, алинеја 2. и 3. одлагалишта и складишта отпада
који није опасан капацитета до 50 тона на дан и третман отпада који није опасан сви пројекти који
нису наведени на листи  I), чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије о
процени утицаја на животну средину. 

Приликом доношења одлуке,  орган је,  у  складу са законски утврђеним критеријумима узео  у
обзир чињенице да се локација на којој се пројекат реализује налази у зони за комерцијално пословне
садржаје која се налази на самој граници са зоном становања средњих густина као и да се уз сам
објекат  налазе  стамбени  објекти,  да  ће  приликом  гасног  сечења  метала  долазити  до  испуштања
загађујућих материја у ваздух, очукује се да ће пројекат прузроковати буку и вибрације, у близини
локације пројекта се користи земљиште за куће, вртове и друге приватне намене, постојећи објекти су
Планом  предвеђени  за  рушење  због  успостављања  планиране  регулације  или  се  налазе  у  зони
заштитног појаса државног пута  I  реда,  у близини локације  се  налази зона са  средњом густином
насељености која могу бити захваћена утицајем пројекта.

У складу са Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр. 135/04 и 36/09), прописано је да одлуком којом се утврђује да је потребна процена утицаја на
животну средину, надлежни орган може одредити обим и садржај студије о процени утицаја, што је у
овом случају и учињено.

На основу изнетог 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  470,00  динара  у
корист рачуна број 840-742221843–57 позив на број 97 69236 по тарифном броју 6. Закона
о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,  br.  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. и 50/18 – усклађени дин. изн.).

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

Обрадио:
Петар Стојановић, маст.биол.

  Шеф Службе
  Жика Рех, дипл.биол.
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