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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. 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 носиоца пројекта „Dakota Star“  д.о.о., 26 Нова бр. 27,  Доњи
Таванкут у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат:  „Постројење  за  привремено  складиштење  и  третман
(репарацију)  неопасног  дрвеног отпада  (палета)“,  на  катастарским парцелама 5894/2  и 5894/5 КО
Таванкут, Суботица, у  улици  26  Нова  бр.  27,  Доњи  Таванкут, није потребна израда студије о
процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
 приликом редовног рада поступа са отпадом у складу са законом о управљању отпадом

(„Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), 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) и другим подзаконским актима;

 поступак репарације  дрвених палета обавља унутар затвореног простора (радионице) и
редовно чисти и одржава радна места, како би се ниво емисије честица свео на најмању могућу меру; 

 секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје лицу са којим има закључен уговор, а
које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом;

 обезбеди да ниво буке током рада не прекорачује граничне вредности прописане Одлуком
о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист Града Суботице“ бр. 33/2011);

 по престанку обављања делатности објекат и локацију доведе у стање 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  „Dakota  Star“  д.о.о., 26  Нова  бр.  27,  Доњи  Таванкут, обратио  се  овом
секретаријату  дана  16.10.2019. године  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на
животну  средину  пројекта:  „Постројење  за  привремено  складиштење  и  третман  (репарацију)
неопасног дрвеног отпада (палета)“, на катастарској парцели 5894/2 и 5894/5 КО Таванкут, Суботица,



на адреси 26 Нова бр. 27, Доњи Таванкут (46.044355°, 19.497968°).
Уз уредно попуњен образац захтева достављена је следећа документација: Доказ о уплати РАТ у

износу од 2090,00 динара, графички приказ микро и макро локације, решење издато од стране АПР-а
од дана 1.7.2016. године и 6.12.2016. године, копија катастарског плана од дана 11.10.2019. године,
Информација издата од стране секретаријата за грађиванрство од дана 11.6.2019. године, Препис из
листа непокретности бр. 1283 КО Таванкут од дана 1.10.2019. године, Решење о издавању дозволе за
сакупљање неопасног отпада на територији АП Војводине од дана 8.12.2019. године, Решење издато
од стране министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од дана 19.3.2019. године и уговор
о услугама, бр. 052-0110, потписан између даваоца услуга („Agrooprema“ д.о.о.) и примаоца услуга
(„Dakota star“ д.о.о.) од дана 1.10.2019. године.

Орган  је  увидом  у  достављени  захтев  и  приложену  документацију  констатовао  да  исти  није
потпун и да је потребно да се допуни, како би могао да настави са решавањем по захтеву, те је дана
18.10.2019.  године  носиоцу пројекта  упућен  захтев  за  допуну.  Захтевом за  допуну је  од  носиоца
пројекта  тражена  допуна  захтева  следећом  документацијом:  доказ  о  уплаћеној  републичкој
административној такси који је потписан од стране банке; пријаву промене намене коју је потврдио
орган надлежан за издавање одобрења за изградњу; радни план управљања отпадом и појашњење о
томе  да  ли  је  бетонски  плато  на  предметној  парцели  изграђен  или  је  његова  изградња  предмет
пројекта. Остављен рок за допуну захтева је износио 30 дана са упозорењем на правне последице
уколико се захтев не допуни у датом року. 

Дана 21.10.2019. године органу је достављен доказ о уплати републичке административне таксе,
док је дана 5.11.2019. године од стране носиоца пројекта достављена и остала тражена документација
захтевом за допуну.

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 7.11.2019. године и у штампаним гласилима Суботичке
новине 15.11.2019. године, Hrvatska riječ 15.11.2019. године и Magyar Szó 13.11.2019. године), као и
заинтересовани  органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Месна  заједница  „Таванкут“  и
Регионални Архус центар Суботица). У законом предвиђеном року није било достављених мишљења
од стране заинтересоване јавности, органа и организација.  

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања увидом у захтев странке, препис из
листа  непокретности,  информацију  издату  од  стране  Секретаријата  за  грађевинарство,  уговор  о
пружању услуга, изјаву о бетонским површинама, грађевинску и употребну дозволу и радни план
управљања отпадом.

Увидом у  захтев  странке  орган је  констатовао да  је  захтев  за  одлучивање о  потреби процене
утицаја на животну средину, поднет од стране инвеститора „Dakota Star“ д.о.о., 26 Нова бр. 27, Доњи
Таванкут,  за  пројекат  „Постројење за  привремено складиштење и третман (репарацију)  неопасног
дрвеног отпада (палета)“ који се реализује на катастарским парцелама 5894/2 и 5894/5 КО Таванкут,
Суботица, у улици 26 Нова бр. 27, Доњи Таванкут.

Из преписа из листа непокретности утврђено је да катастарске парцеле број  5894/2 и 5894/5 КО
Таванкут, Суботица,  површине  10043  m2  и  2939  m2,  укупно 12982  m2, припадају  према  врсти
земљишта грађевинском земљишту, да су уписане у лист непокретности бр. 1283 КО Таванкут.

Увидом у информацију коју је издао секретаријат за грађевинарство утврђено је да се према Плану
генералне  регулације  за  насеље  Доњи  Таванкут  („Сл.  лист  Града  Суботице“,  бр.  11/14  и  12/14)
утврђено је да се наведене парцеле у блоку 7, у зони производње, као и да се на предметој локацији
одобрава обављање делатности складиштења и третмана дрвеног неопасног отпада.

Из уговора о услугама орган је утврдио да је исти закључен између даваоца услуга („Agrooprema“
д.о.о. Суботица, Западне Угарнице бб) и примаоца услуга („Dakota star“ д.о.о. Суботица, 26. Нова бр.
27), дана 1.10.2019. године, као и да је предмет уговора пружање услуга вагања на период од годину
дана.

Увидом у изјаву носиоца пројекта, орган је утврдио да је на предметној локацији бетонски плато
већ изграђен, те да његова изградња није предмет пројекта.

Орган је увидом у грађевинску и употребну дозволу утврдио да је иста издата дана 31.12.2010.
године од стране службе за грађевинарство за легализацију реконструкцију и пренамену постојећег
стамбеног објекта у пословни са доградњом истог, где је намена изграђених пословних простора на
катастарским парцелама 5894/2 и 5894/5 КО Таванкут, на адреси 26. Нова бр. 27, производња дрвених
палета.

Увидом у радни план управљања отпадом орган је утврдио да оператер на предметној локацији



планира  управљање  отпадом  кроз  следеће  активности:  пријем  отпадног  материјала,  привремено
складиштење, репарација оштећених дрвених палета, привремено складиштење поправљених палета
и њихова отпрема. Као и да је индексни број отпада са којим оператер планира манипулацију 15 01 03
– отпадно дрво. Даље, орган је утврдио да ће се отпадне дрвене палете привремено складишти на
делу  бетонираног  платоа,  на  укупној  површини  од  600  m2,  као  и  да  ће  се  поступак  третмана-
репарација неопасног дрвеног отпада вршити у објекту чија укупна бруто површина износи 79.22 m 2,
док укупна површина на којој се врши складиштење репарираних палета износи 400 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.  црта  2. –
Постројења за управљање отпадом – одлагалишта и складишта отпада који није опасан и подтачка 2.
црта  3.  –  третман отпада који  није  опасан).  Планирани дневни складишни капацитет  предметног
постројења  је  3  t  на  дан,  док  се  дневно  планира  репарација  1  t  дрвених  плаета.  У  складу  са
критеријумима прописаним уредбом, капацитет за одлагалишта и складишта отпада који није опасан
за који се може захтевати процена утицаја износи до 50 t на дан, док је за третман неопасног отпада
предвиђено да се за све пројекте који нису наведени на Листи I може захтевати процена утидаја на
животну средину. У складу са наведеним за предметни пројекат се може захтевати израда студије о
процени утицаја.

Приликом доношења одлуке,  орган је,  у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир да се предметни пројекат реализује у зони производње, као и да је носиоцу пројекта дозвољено
обављање  предметне  делатности  од  стране  Секретаријата  за  грађевинарство.  Даље,  приликом
доношења одлуке је узето у обзир да предметни пројекат не подразумева коришћење, складиштење,
транспорт,  руковање или производњу материја  или материјала  који  могу бити штетни по људско
здравље  и  ли  животну  средину  или  који  могу  изазвати  забринутост  због  постојећих  или
потенцијалних ризика по људско здравље, као и да објекат не доводи до ризика од контаминације
земљишта или воде испуштањем загађујућих материја у тло или у површинске или подземне воде.
Орган је  такође узео  у обзир и да на локацији и у њеној  близини нема подручја  заштићених по
међународним или домаћим прописима због  својих еколошких,  пејзажних,  културних или других
вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта, као и да се обзиром на локацију у делатност
(складштења и третмана палета) не очекује утицај предметног пројекта на површинске или подземне
воде. Такође је узето у обзир и да на предметној локацији или у њеној близини не постоје подручја са
великом густином насељености или изграђености која која могу бити захваћена утицајем предметног
пројекта,  као  и  да  се  на  локацији  или  у  њеној  близини  нема  подручја  заузетих  специфичним
(осетљивим) коришћењем земљишта. 

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. 

Орган је подносиоцу прописао обавезе да приликом редовног рада поступа са отпадом у складу са
законом  о  управљању  отпадом  („Сл.  гласник  РС“  бр.  36/09,  88/10,  14/16  и  95/18  –  др.  закон),
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) и другим
подзаконским актима.  Такође  је  прописана  обавеза  да  репарације  дрвених  палета  обавља  унутар
затвореног простора (радионице) и редовно чисти и одржава радна места, како би се ниво емисије
честица свео на најмању могућу меру; секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје лицу са
којим има закључен уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом; обезбеди да ниво
буке током рада не прекорачује граничне вредности прописане Одлуком о мерама за заштиту од буке
у животној  средини („Сл.  лист Града Суботице“ бр.  33/2011);  по престанку обављања делатности
објекат и локацију доведе у стање које неће имати негативан утицај на животну средину.

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., 50/18 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 усклађени дин. изн.). 

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

Обрађивач:
Петар Стојановић, маст. еколог

  Секретар секретаријата
 Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде
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