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Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Одсек  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, 36/09), члана 192. став 1. Закона о
општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр.  33/97,  31/01 и „Службени гласник РС“ бр.
30/10), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр.
6/10, 8/13, 24/14), по овлашћењу број IV-031-111/2015 od 26.02.2015.  године, поступајући по захтеву
предузећа „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о, Београд, Аутопут за Нови Сад бр. 74., у поступку одлучивања о
потреби процене утицаја на животну средину пројекта:„Складиште и третман неопасног отпада“ у
улици Боре Станковића бр. 37, на катастарској парцели бр. 953 и 954 к.о Стари град, град Суботица,
доноси:

                                                                   РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Складиште и третман неопасног отпада“, у улици Боре
Станковића бр. 37, на катастарској парцели бр. 953 и 954 к.о Стари град, град Суботица (46.107570,
19.664760), није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
             
           II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта , „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о, Београд, Аутопут за Нови Сад
бр. 74., да током коришћења предметног објекта осигура  мере животне средине и да:
              

• у  току  редовног  рада  сакупљање,  третман  и  складиштење  обавља  на  одговарајућем
простору,  а према одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта,
складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за
добијањеенергије ("Сл. гл. РС", бр. 98/2010);

• поступа у склада са Законом о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), Законом о
амбалажи и  амбалажном отпаду („Сл.  гл.  РС”,  бр.  36/09),  као  и  подзаконским актима
донетим на основу ових закона;

• прикупљени отпад предаје  лицу са  којим је  закључен  уговор,  а  које  има  одговарајућу
дозволу за управљање отпадом (складиштење, третман, одлагање и сл);

• поступа у склада са Законом о заштити од буке у животниј средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09
и 88/10), и да бука која се емитује при прописаним условима коришћења не прекорачује
прописане вредности нивоа буке за предметни  простор;

• доставља податке за регистре извора загађивања животне средине;
• спроводи неопходне мере заштите од могућих удеса (нпр. пожар) као и мере за отклањање

последица  у  случају  удесних  ситуација;  прибавити  сагласност  надлежног  органа  за
предвиђене мере заштите од пожара.

 Образложење

Носилац пројекта „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о, Београд, Аутопут за Нови Сад бр. 74., обратио се
захтевом  за  одлучивање  о  потреби процене  утицаја  на  животну средину пројекта:  „Складиште  и
третман неопасног отпада“, у улици Боре Станковића бр. 37, на катастарској парцели бр. 953 и 954 к.о
Стари град, град Суботица.
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Подносилац захтева је уз попуњен образац захтева  доставио  и следеће:

- Информацију  о  локацији  број  IV-05-353-239/2015.  од  26.06.2015.,  издата  од  стране
Секретаријата за грађевинарство.

- Графички приказ макро и микро локације
- Ситуациони план Р=1:500
- Технички опис складиштења и третмана неопасног отпада

Поступајући по одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени Гласник
РС“ бр. 135/04, 36/09), Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Одсек за заштиту
животне средине и одрживи развој је текст обавештења огласио у средствима јавног информисања
(Суботичке новине, Hrvatska riječ, Magyar Szó)

У законом прописаном року није било достављених примедби, ни интересовања за увид у
документацију из предметног захтева. 

 Приликом оцене утицаја на животну средину рада предметног пројекта, а узимајући у обзир
критеријуме  Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја - Листа I  и
Листе  пројеката  за  које  се  може захтевати процена  утицаја  на  животну средину -  Листа  II  ("Сл.
гласник РС", бр. 114/2008) констатовано је да ће предметни пројекат „Складиште и третман неопасног
отпада“  бити  део  унутар  постојећег  пословног  простора  у  улици  Боре  Станковића  бр.  37,  на
катастарској  парцели бр.  953 и  954 к.о  Стари град,  који  је  већ  коришћен у  исте  сврхе  а  за  коју
закуподавац  поседује  дозволу  за  сакупљање,  разврставање,  третман,  складиштење  и  транспорт
неопасног отпада. 

Предвиђена  опрема  за  рад  не  захтева  додатне  грађевинске  радове  нити  додатна
инфраструктурна оптерећења на предметној локацији те предвиђени капацитет прихватања отпада на
дневном нивоу не прелази 50  t Секретријат за пољоприведу и заштиту животне средине, Одсек за
заштиту  животне  средине  и  одрживи  развој  је  приликом  одлучивања  сагледао  достављену
документацију те оценио да ће условима  прописаним  тачком II. овог Решења  бити  осигуране  мере
за заштити животне средине на предметној локацији  услед обављања поменуте делатности.  

 Узимајући у обзир горе наведено а складу са одредбама члана 10. став 6. „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 овај орган и учинио те
донео  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,  градитељство  и  заштиту
животне средине, уз доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од
440,00  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., 65/13 - др. закон,
57/14 - усклађени дин. изн. и 45/15 - усклађени дин. изн.). 

Достављено:
Носиоцу пројекта
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