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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 “Dra group“ доо Суботица, Ивана Горана Ковачића
бр. 11/1, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, по овлашћењу број
IV-031-369/2018 од 18.9.2018. године, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине,
доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Постројење за управљање индустријским отпадом –
складиштење опасног и неопасног отпада“, на катастарској парцели 35884/5 К.О. Доњи град, град
Суботица, у улици Чантавирски пут бр. 10 ц, није потребна израда студије о процени утицаја на
животну средину.
II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да:
1. Изврши промену намене предметног објекта, тако да она одговара планираној делатности
привременог складиштења опасног отпада;
2. Складиште опасног отпада опреми у складу са техничким захтевима и стандардима
прописаних законом и подзаконским актима којима се уређује планирање и изградња, као и у
складу са Правилником о начину складиштења, паковања и одлагања опасног отпада („Сл.
гласник РС“, бр. 92/10) и обезбеди да складиште буде ограђено ради спречавања приступа
неовлашћеним лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором;
3. Складиштење опасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по
угрожавање живота и здравља људи и животне средине, у складу са Правилником о начину
складиштења, паковања и одлагања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10), 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;
4. 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“, бр. 36/09 и 88/10) и
припадајућих прописа;
5. Обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.
Гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони) и припадајућим прописима и током
редовног рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима;
6. Обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима;
7. По престанку обављања делатности објекат доведе или задржи у стању које неће имати
негативан утицај на животну средину.
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III – Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитвним прописима.

Образложење
Носилац пројекта “Dra group“ доо Суботица, Ивана Горана Ковачића бр. 11/1, обратио се овом
секретаријату дана 28.11.2019. године са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину пројекта: „Постројење за управљање индустријским отпадом – складиштење
опасног и неопасног отпада“, на катастарској парцели 35884/5 К.О. Доњи град, град Суботица, на
адреси Чантавирски пут бр. 10 ц, Суботица (46.056179o, 19.675278o), предмет је заведен на писарници
градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-345/2019, а презаведен у број IV-08/I-501-32/2020.
Уз попуњен образац захтева достављена је следећа документација: Доказ о уплати РАТ у износу од
2.090,00 динара; копија катастарског плана од дана 2.7.2019. године; Информација о локацији
Секретаријата за грађевинарство од дана 22.5.2019. године и извод из АПР-а од дана 25.1.2018.
године.
Орган је увидом у захтев утврдио да се наводи да је у предметном објекту планирано
складиштење опасног и неопасног индустријског отпада, без третмана, као и да недостају подаци о
количинама отпада као и индексни бројеви по правилнику о категоријама, испитивању и
класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/10). Такође је наведено у захтеву да је објекат
изграђен и да има грађевинску и употребну дозволу за коришћење у индустријске сврхе и да је
планирана делатност складиштења индустријског неопасног и опасног отпада дозвољена у складу са
достављеном информацијом о локацији, коју је издао Секретаријат за грађевинарство, уколико се
изврши промена намене објекта. Како се приложена информација о локацији односи и на третман
електронског и електричног отпада, предметни захтев није у складу са информацијом о локацији, па
је потребно у називу пројекта прецизирати на шта се предметни захтев тачно односи, како би орган
могао да утвди стварну надлежност. Чланом 8. став 4. Закона о процени утицаја пројекта на животну
средину је предвиђено да се извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући
урбанистички документ, не подноси ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена
мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за
издавање одобрења за изградњу.
У складу са чланом 8. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/04 и 36/09) предвиђено је да надлежни орган може да захтева од носиоца пројекта и друге доказе,
те је обзиром на планирану делатност потребно да се достави Радни план управљања отпадом који ће
бити у складу са чланом 16. став 2. Закона о упрвљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,
14/16 i 95/18 - др. закон), како би орган могао да утврди врсте (индексни бројеви), количине (укупни и
дневни капацитети) и начин поступања са отпадом унутар планираног складишта. Уз радни план
потребно је приложити и графички приказ макролокације са распоредом објеката и просторија унутар
планираног складишта.
Орган је дана 3.12.2019. године упутио захтев за допуну и наложио подносиоцу захтева да допуни
захтев у складу са чланом 8. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину и достави следећу
документацију: изјаву о називу пројекта и, уколико се захтев не односи на третман, изјаву да на
предметној локацији неће бити третмана опасног отпада; пријаву промене намене коју је потврдио
орган надлежан за издавање одобрења за изградњу; радни план управљања отпадом који ће бити у
складу са чланом 16. став 2. Закона о упрвљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 i
95/18 - др. закон), са наведеним индексним бројевима отпада, укупним и дневним капацитетима и
графичким приказом микролокације са распоредом објеката и просторија унутар предметног
простора и графички приказ макро локације са распоредом објеката и просторија унутар планираног
складишта.
Органу је дана 4.12.2019. године достављена следећа документација: изјава о називу пројекта,
изјава да на предметној локацији неће бити третмана опасног отпада; информација о локацији и
радни план постројења за управљање отпадом.
Орган је увидом у достављену документацију допуњеног захтева, констатовао је да носилац
пројекта није у потпуности поступио према захтеву за допуну од дана 3.12.2019. године, јер није
достављена пријава промене намене, у складу са чланом 8. став 4. Закона о процени утицаја на
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животну средину. Подносиоцу је наложено захтевом за допуну дана 10.12.2019. године да достави
пријаву промене намене, како би орган могао да настави да решава по захтеву.
Дана 11.12.2019. године органу је достављена потврда о пријему захтева за издавање локацијских
услова који је поднет Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај дана
3.12.2019. године, за вршење промене намене уз извођење грађевинских радова са индустријског
објекта – објекта других намена на централни магацин транзитног карактера за сакупљање,
привремено складиштење и транспорт опасног отпада – трансфер станица на катастарској парцели
35884/5 КО Доњи град. Такође је достављена и пуномоћ којом се овлашћује Тот Арпад да заступа
носиоца пројекта у поступку споровођења обједињене процедуре, електронске предаје захтева у
обједињеној процедури за предмет промена намене објекта који се налази у Суботици на предметној
катастарској парацели.
Увидом у доставњену потврду о пријему захтева за издавање локацијских услова за вршење
промене намене орган је утврдио да се поступак води код Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај. Како је чланом 2. став 1. тачка 2. алинеја 2. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) је прописано да је орган аутономне покрајине
надлежан за послове заштите животне средине одговоран за спровођење поступка процене утицаја на
животну средину за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган аутономне покрајине, овај
орган је проследио поднесак са достављеном документацијом Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине дана 12.12.2019. године.
Дана 28.1.2020. године органу је враћен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине предметни захтев са списима као и потврда о информацијама о захтеву у
којој се наводи да носилац пројекта одустао од захтева који је био поднет код Покрајинског
секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, где се наводи да ће носилац пројекта
поднети нови захтев Градској управи града Суботица, Секретаријату за грађевинарство, као „магацин
за складиштење опасног отпада“.
Орган је у складу са наведеним дана 29.1.2019. године упутио подносиоцу захтев за допуну и
наложио му да достави пријаву промене намене коју је потврдио надлежни орган за издавање
одобрења за изградњу у складу са чланом 8. став 4. Закона о процени утицаја пројекта на животну
средину.
Орган је увидом у регистар СЕВЕСО постројења за 2019. годину утврдио да се у близини
предметне катастарске парцеле на којој се предметни пројекат реализује налазе два СЕВЕСО
постројења вишег реда – складишта ТНГ-а оператера „Еуро гас“ д.о.о. Суботица и „НИС“ а.д. Нови
Сад, обратиосе Министарству заштите животне средине дана 28.1.2020. године, захтевом за мишљење
о евентуланим посебним условима, мерама и ограничењима, имајући у виду удаљеност од СЕВЕСО
постројења, које је потребно узети у обзир у поступку процене утицаја предметног пројекта на
животну средину.
Дана 11.2.2020. године органу је достављена потврда о пријему захтева у централном
информационом систему обједињених процедура, код надлежног органа у Граду Суботици, за
издавање решења о одобрењу извођења радова (члан 145. Закона о планирању и изградњи), где се
врши промена намене објекта без извођења грађевинских радова са индустријског објекта – објекта
других намена на магацин за привремено складиштење опасног отпада.
Органу је достављен одговор на захтев за мишљење од стране Министарства заштите животне
средине дана 28.2.2020. 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 18.2.2020. године и у штампаним гласилима „Суботичке
новине“ на српском и хрватском језику дана 21.2.2020. године и „Magyar Szó” 21.2.2020. године на
мађарском језику), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месне
заједнице „Александрово“ 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, изјаву о
називу пројекта, изјаву предузећа да на предметној локацији неће бити третмана опасног отпада,
информацију о локацији, радни план постројења за управљање отпадом, потврду о пријему захтева и
одговор на мишљење Министарства заштите животне средине.
Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину, поднет од стране подносиоца “Dra group“ доо Суботица, Ивана Горана
Ковачића бр. 11/1, који се реализује на катастарској парцели 35884/5 К.О. Доњи град, град Суботица,
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на адреси Чантавирски пут бр. 10 ц, Суботица.
Орган је из достављених изјава утврдио да се захтев подноси за пројекат „Постројење за
управљање индустријским отпадом – складиштење опасног и неопасног отпада“, као и да на
предметној локацији неће бити третмана опасног отпада.
Увидом у информацију о локацији Секретаријата за грађевинарство утврђено је да предметна
парцела налази према Плану генералне регулације III за део зоне Александрово у Суботици („Сл. лист
града Суботице“ бр. 52/12) налази у делу блока бр. 52 који је намењен за производњу-привреду.
Такође је утврђено да се у предметном објекту може вршити третман електричног и електронског
отпада, складиштење индустријског опасног отпада уколико се изврши пренамена објекта (и по
потреби реконструкција и доградња) у складу са Законом о планирању и изградњи, уз поштовање
порписаних услова и уколико је обезбеђен одговарајући приступ предметној локацији.
Увидом у радни план постројења за управљање отпадом орган је утврдио да је предвиђено да се
складишти највише 10 тона опасног и неопасног отпада на дан, као и да су операције управљања
отпадом на локацији састоје од истовара претежно затворених буради са отпадом или половних
оловних акумулатора у прописаним пластичним контејнерима.
Увидом у потврду о пријему захтева у централном информационом систему орган је утврдио да је
странка поднела дана 11.2.2020. године захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова тј. за
промену намене објекта без извођења грађевинских радова са индустријског објекта – објекта других
намена на магацин за привремено складиштење опасног отпада код надлежног органа у граду
Суботици.
Орган је увидом у одговор на захтев за мишљење у поступку одлучивања које се односи на
близину СЕВЕСО постројења, утврдио да ресорно министарство у предметном мишљењу није навело
посебне услове и мере, већ да је констатовано да је потребно да је приликом разматрања изградње
нових индустријских објеката у близини наведених СЕВЕСО комплекса, приликом издавања
локацијских услова и грађевинских дозвола, односно, у конкретном случају када је у питању
изграђени објекат у којем оператер планира привремено складиштење опасног и неопасног отпада,
обавезно упознати потенцијалне инвеститоре са опасностима од хемијског удеса на локацијама које
су у близини ових постројења.
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; алинеја 1. - одлагалишта и складишта опасног отпада; критеријум – капацитета
до 10 тона на дан и алинеја 2. -одлагалишта и складишта отпада који није опасан – капацитета до 50
тона на дан), чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије
процене утицаја на животну средину, обзиром на то да је капацитет предметног складишта највише до
10 тона опасног и неопасног отпада на дан.
Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињеницу да се предметна парцела налази према Плану генералне регулације III за део зоне
Александрово у Суботици („Сл. лист града Суботице“ бр. 52/12) налази у делу блока бр. 52 који је
намењен за производњу-привреду. Узимајући у обзир карактеристике планираног пројекта, орган је
оценио да, у случају придржавања прописаних услова и мера, током извођења, рада и престанка рада
пројекта неће доћи до физичких промена на локацији (топографија, коришћење земљишта и измене
водних тела), да се не очекује утицај на социјалне и демографске промене, да у близини предметне
локације нема стамбених објеката, влажних станишта, станишта заштићених врста нити заштићених
подручја која због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности која могу бити
захваћена утицајем пројекта, да се приликом редовног рада не очекује утицај на површинске и
подземне воде, да у близини локације не постоје подручја или природни облици високе амбијенталне
вредности, као ни путни правци и објекти који се користе за рекреацију, да утицајем пројекта неће
бити захваћена подручја заузета специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, као ни подручја
са важним високо квалитетним или ретким ресурсима. Орган је приликом доношења одлуке узео у
обзир и чињеницу да су оператери СЕВЕСО постројења која се налазе у близини предметног објекта
израдили Извештај о безбедности и План заштите од удеса и исходовали сагласност на ова документа,
те да им је прописана законска обавеза обавештавања свих страна које би могле бити захваћене
потенцијалним хемијским удесом. Такође је узето у обзир да током законски предвиђеног рока није
било достављених мишљења 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 од буке и заштите од
пожара, могући негативни утицаји на житовну средину могу свести на минимум и без израде студије
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о процени 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. Орган је одлуку из тачке II 1. донео у складу са чланом 8.
став 4. Закона о процени утицаја на животну средину којим је прописано да ако се делатност планира
у постојећем објекту чија се намена мења носилац пројекта доставља пријаву промене намене коју је
потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу.
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, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018,
38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/2019 - испр.)
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