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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине 

Служба за заштиту животне средине и одрживи развој 

Број: IV-08/I-501-30/2023 

Датум: 27.02.2023. 

24000 Суботица 

Трг слободе 1 

Тел: 024 626 789 

ПА 

 

  Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне 

средине и одрживи развој, на основу члана 2. став 1. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 6. 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 „SAP INVEST PR“, Боре Станковића бр. 8, 

Суботица, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.09.2018. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Постројење за привремено складиштење и третман 

неопасног отпада за потребе поновног искоришћења (производња пелета и брикета), на катастарској 

парцели 14490 КО Нови град 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); 

• Складиштење неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по 

угрожавање живота и здравља људи и животне средине, у складу са Законом о управљању 

отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и прирпадајућим 

подзаконским актима донетим на основу овог закона; 

• Фракције које не одговарају врсти отпада која је предмет рада, поменуте предати 

овлаштеном оператеру у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 

36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон); 
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• Операције механичке припреме (разврставање, складиштење, уситњавање, производња 

пелета и брикета и складиштење готовог производа) 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“, 96/21) и припадајућих прописа;  

• 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); 

• У току редовног рада обезбеди редовно чишћење и одржавање објекта, приступних и 

манипулативних површина чиме се смањује могућност загађивања; 

• 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; 

• По престанку обављања делатности објекат доведе или задржи у стању које неће имати 

негативан утицај на животну средину.  
 

III – Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе да прибави и друге услове, 

дозволе и сагласности предвиђене позитвним прописима. 

 

 

Образложење 

 
Носилац пројекта „SAP INVEST PR“, Боре Станковића бр. 37, Суботица, обратио се овом 

секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: 

„Постројење за привремено складиштење и третман неопасног отпада за потребе поновног 

искоришћења (производња пелета и брикета), на катастарској парцели 14490 КО Нови град у у 

улици Лошињска 8 у Суботици (46.0909997⁰, 19.6861372⁰). Захтев је евидентиран у писарници 

Градске управе Суботице дана 25.01.2023. године. 

 

 Уз захтев достављено је: 

• Радни план постројења за управљање отпадом, верзија 1, од дана 31.01.2023. године; 

• Извод из Регистра Привредних Субјеката број БП 61184/2021 дана 10.06.2021. године; 

• Приказ макро и микро локације; 

• Графички приказ ситуационог плана Е-132/2022 датума децембар 2022. године; 

• Локацијске услове за пренамену дела зграде осталих индустријских делатности – хала, у 

простор за третман, складиштење неопасног отпада и производњу пелета, издат од стране 

Секретаријата за грађевинарство Градске Управе Суботице, добијеног преко обједињене 

процедуре  број ROP-SUB-40643-LOC-1/2022, заведеног под интерним бројем IV-05-353-3-

482/2022дана 23.01.2023. године; 

• Уговор о подзакупу пословног простора између уговорних страна: „KDS“ ДОО за трговину 

Суботица, Лошињска 8, (Закуподавац) и „SAP INVEST PR“, Боре Станковића бр. 37 

Суботица (Закупац) закључено дана 17.10.2022. године; 

• Копија Решења којом се издаје дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на 

територији Града Суботице, издат од стране Секретаријата за пољопривреду и заштиту 

животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој под бројем IV-08/I-

501-29/2022 дана 25.02.2022. године; 

• Копија Решења о измени дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији 
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Града Суботице, издат од стране Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне 

средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој под бројем IV-08/I-501-

237/2022 дана 26.10.2022. године; 

• Потврда о пријему поднеска : Захтев за измену дозволе за сакупљање и транспорт неопасног 

отпада на територији града Суботице, Секретаријата за општу управу и заједничке послове, 

Служба за општу управу и заједничке послове, који је евидентиран под бројем IV-08/I-501-

19/2023 дана 19.01.2023. 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 03.02.2023. године и у штампаним гласилима Суботичке 

новине 03.02.2023. године на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ 10.02.2023. године на 

хрватском језику и Magyar Szó 05.02.2023. године на мађарском језику), као и заинтересовани 

органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Александрово“ и Регионални 

Архус центар Суботица – 03.02.2023. 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 „SAP INVEST 

PR“, Боре Станковића бр. 37, Суботица, за пројекат: „Постројење за привремено складиштење и 

третман неопасног отпада за потребе поновног искоришћења (производња пелета и брикета), на 

катастарској парцели 14490 КО Нови град у у улици Лошињска 8 у Суботици. Из достављене 

документације је утврђено да се предметним пројектом на предметној локацији планира вршење 

делатност привременог складиштења и третмана неопасног отпада у циљу поновног искоришћења 

тј. производњу пелета и брикета. Неопасан отпад који ће се третирати је сува чвста материја, а 

индексни бројеви истог су: 

• папира, индексног броја 15 01 01;  

• дрвета, индексних бројева 15 01 03, 17 02 01; 

• текстила, индексних бројева 04 02 22, 20 01 10, 20 01 11; 

• материјали неподобни за потрошњу или обраду, индексног броја 02 03 04; 

• отпади који нису другачије специфицирани, индексног броја 02 03 99. 

 

Наведене врсте отпада ће се преузимати на територији града Суботице. Отпадни текстил 

који ће се преузимати садржаће 70% памука и 30% еластина, док ће се преостале врсте неопасног 

отпда преузимати искључиво и само у сувом стању.  

За оне врсте отпада које нису биле предмет првобитне дозволе за сакупљање и транспорт и 

њене допуне, оператер је поднео Захтев за измену и допуну. Тек након исходовања Решења о измени 

и допуни дозволе оператер ће почети са сакупљањем и транспортом поменутих врста отпада. Доказ 

о предаји Захтева за измену дозволе достављен у прилогу. 

 

Максимални пројектовани капацитети постројења за третман отпада: 

 

• ДНЕВНИ: 

◦ 25 тона отпадног папира; 

◦ 5 тона отпадног дрвета; 

◦ 15 тона отпадног текстила; 

◦ 1 тона отпада из групе 02 03; 
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• МЕСЕЧНИ: 

◦ 500 тона отпадног папира; 

◦ 100 тона отпадног дрвета; 

◦ 300 тона отпадног текстила; 

◦ 30 тона отпада из групе 02 03; 

 

• ГОДИШЊИ: 

◦ 6.000 тона отпадног папира; 

◦ 1.200 тона отпадног дрвета; 

◦ 3.600 тона отпадног текстила; 

◦ 360 тона отпада из групе 02 03. 

 

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. подтачка 2. (Постројења за управљање 

отпадом - третман отпада механичким и/или биолошким поступцима) 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 производње-привреде, да је намена објекта 

одговарајућа 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 490,00 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., 



-5/5- 

 

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., 144/20 и 62/21- усклађени дин. изн. и 138/22). 

 

 

Обрадила: 

Андреа Пектер, дипл. инж. технолoгије 

 

 

Секретар Секретаријата 

Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде 

 

 
 

 

Доставити: 

1. Наслову 

2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове 

3. Архиви 

 


