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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 33. и 34. 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  “Siemens“  доо, фабрика у Суботици, Батинска 94, у поступку одлучивања о
потреби процене утицаја на животну средину,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Складиште отпадног бакра“, на катастарској парцели 33964/11
КО Доњи град, Суботица није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 

 На  свим  површинама  и  објектима  који  ће  се  користити  за  складиштење  отпада  обезбеди
стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја;

 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;

 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“, 36/09 и 88/10) и
припадајућих прописа;

 Складиштење  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);

 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 обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и
сагласности предвиђене позитвним прописима.

Образложење
Носилац пројекта  “Siemens“  доо, фабрика у Суботици, Батинска 94, обратио се овом секретаријату

дана 7.12.2018. године са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Складиште отпадног бакра“, на катастарској парцели 33964/11 КО Доњи град (46.080438⁰, 19.637385⁰). 

Уз  уредно попуњен образац  захтева  достављена  је  следећа  документација:  Радни план управљања
отпадом од октобра 2018. године, извод из листа непокретности број 19697 КО Доњи град од 22.1.2018.



године, Уговор о закупу магацинског простора – Хала 3 закључен дана 30.8.2013. године, Анекс бр. 2
уговора о закупу Магацинско – канцеларијског простора – Хала 3 закљученог дана 20.7.2016. године  и
доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2030.00 динара.

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 10.12.2018. године и у штампаним гласилима Суботичке новине
21.12.2018.  године,  Hrvatska  riječ  28.12.2018.  године  и  Magyar  Szó  23.12.2018.  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 мишљења од
стране заинтересоване јавности, органа и организација.  

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања увидом у захтев странке, препис из листа
непокретности број 19697 КО Доњи град од дана 22.1.2018. године, уговор о закупу магацинског простора
– Хала 3 закључен дана 30.8.2013. године, Анекс бр. 2 уговора о закупу Магацинско – канцеларијског
простора – Хала 3 закљученог дана 20.7.2016. године  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  “Siemens“  доо,  фабрика  у  Суботици,  Батинска  94,  за
пројекат „Складиште отпадног бакра“ који се реализује на катастарској парцели број 33964/11 КО Доњи
град. У самом захтеву је наведено да се пројекат реализује на катастарској парцели 33964/1 КО Доњи град,
где је орган увидом у достављене графичке податке о микро и макро локацији, уговор у закупу и ГИС
портал Геосрбија утврдио да се пројекат реализује на катастарској парцели 33964/11 КО Доњи град и што
је и потврђено од стране инвеститора након телефонског разговора.

Из преписа из листа непокретности утврђено је да парцела број 33964/11 КО Доњи град, површине
28579 m2, врста земљишта градско грађевинско земљиште, уписан у лист непокретности број 19697 КО
Доњи град, носилац права на земљишту је „Phiwa“ доо, Матије Корвина 17, Суботица. Од објеката се на
предметној локацији налази Магацински простор - хала 3, носилац права на објектима је „Phiwa“ доо,
Матије Коровина 17, Суботица.

Из достављеног уговора о закупу орган је утврдио да је исти закључен дана 30.8.2013. године између
„Siemens“ доо Београд, Омладинских бригада бр. 21 и „Phiwa” доо Суботица, Матије Корвина 17. Предмет
закупа је магацински простор – Хала 3 у слободној зони у Суботици, улица Батинска 94, на катастарској
парцели бр. 33964/11 КО Доњи град, уписан у катастарски лист непокретности бр. 19697 као објекат под
редним бројем 1 – остале зграде – магацин – хала 3, укупне површине 12431 m2. 

Из достављеног Анекса бр. 2 уговора о закупу орган је утврдио да је исти закључен 20.7.2016. године
између  „Siemens“ доо Београд, Омладинских бригада бр. 21 и „Phiwa” доо Суботица, Матије Корвина 17 и
да је Анексом уговора уређен закуп предметне парцеле у трајању до 31.12.2026. године.

Из радног плана за управљање отпадом, орган је утврдио да носилац пројекта планира складиштење
отпадног бакра. Површина на којој се планира управљање отпадним бакром је 327 m2. Складишта која су
намањена за одлагање бакра су лоцирана на две локације унутар комплекса фабрике „Siemens“ на адреси
Батинска 94 код хале 3. Прво складиште се налази испред хале, бакар се складишти на дрвеним палетама и
у маталним (gitterbox) контејнерима, максимални капацитет складишта је 15 тона,  налази на батонској
подлози, која је ограђена, површине од 108m2. Друго складиште је лоцирано иза хале, где ће се вршити
пријем бакра у платненим џамбо врећама, максимални капацитет овог складишта је 60 тона, чине га 8
металних контејнера који се налазе на чврстој бетонској подлози, укупне површине од 219m2. Складишта
су намењена да могу да заприме количину отпадног бакра који настаје у процесу производње у периоду од
15 радних дана, након чега ће оператер преузети лагеровану количину отпада. 

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;
црта  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. 

Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у обзир
чињенице  да  ће  се  пројекат  реализовати  у  оквиру  фабричког  комплекса  „Siemens“  и  да  се  пројекат
реализује  за  потребе  инвеститора  ради  привременог  складиштења  отпадног  бакра  који  настаје  у
различитим фазама процеса активног оплемењивања, пре него што се преда овлашћеном оператеру. Орган
је  узео  у  обзир  и   да  пројекат  не  подрезумева  складиштење,  транспорт  и  руковање  или  производњу
материја  или  материјала  који  могу  бити  штетни  по  људско  здравље  или  животну  средину  или  могу
изазвати  забринутост  због  постојећих  или  потенцијалних  ризика  по  људско  здравље,  као  и  да  неће
долазити  до  испуштуња  загађујућих  материја  или  било  каквих  опасних,  отровних  или  непријатних
материја у ваздух, затим да ће се у току редовног рада пројекта јављати бука током транспорта, која ће
морати да буде у складу са прописаним граничним вредностима, као и да пројекат не доводи до ризика од
контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или



подземне воде, пошто ће се отпадни бакар складиштити не непропусној бетонској подлози у складу са
Законом о управљању отпадом и пратећим прописима. Даље, орган је приликом донешења одлуке узео у
обзир и да на локацији или у близини локације нема подручја заштићених по међунардним и домаћим
прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена
утицајем пројекта и да се пројекат не реализује на важним или осетљивим подручјима због еколошких
разлога, као и да у близини локациије нема подручја која користе заштићене, важне или осетљиве врсте
фауне и флоре, обзиром на то да се он реализује у индустријској зони. Орган је узео у обзир и да утицајем
пројекта неће бити захваћена подручја од историјског или културног значаја, пољопривредно земљиште,
подручја заузета специфичним (осетљивим) коришћењеима земљишта (болнице, школе, верски објекти,
јавни објекти), као ни подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (подземне воде,
површинске  воде,  шуме,  пољопривредна,  риболовна,  ловна  подручја  и  друга  подручја,  заштићена
природна добра, минералне сировине и др. ), као и да неће доћи до губитка зелених површина.

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 буке, заштите вода,
заштите ваздуха и заштите  од пожара,  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. 

Орган је подносиоцу прописао обавезе да на свим површинама и објектима који ће се користити за
складиштење  отпада  обезбеди  стабилну  и  непропусну  подлогу  са  одговарајућом  заштитом  од
атмосферских утицаја, обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара и
припадајућим прописима и током редовног рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим
прописима, ниво буке током редовног рада пројекта не прелази вредности прописане Одлуком о мерама за
заштиту од буке у животној средини и у свему се придржава Закона о заштити од буке и припадајућим
прописима,  складиштење  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,  обезбеди  све  одговарајуће  мере  заштите  од  удеса  у  складу  са  позитивним прописима  и  по
престанку обављања делатности објекат доведе или задржи у стању 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 470,00 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. и 95/2018). 

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

Обрадио:
Петар Стојановић маст. екол.

  Секретар Секретаријата
 Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде
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