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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 Суботица(,,Службени лист Града Суботица“ бр. 6/10,
8/13, 24/14), овлашћења које је издала Начелница градске управе Суботица, број IV-031-111/2015 од
26.02.2015.  године,  поступајући по захтеву Т.Р.  „ЈОВАН ПЛАСТ“,  Лајоша  Jоа бр.  68,  у  поступку
одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „Магацин  секундарних
сировина“ у улици Јована Цвијића бр. 2, Суботица, на катастарској парцели бр. 914/6 KO Нови град,
град Суботица, доноси:

                                                                   РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Магацин секундарних сировина“, у улици Јована Цвијића бр. 2, 
Суботица, на катастарској парцели бр. 914/6 KO Нови град град Суботица  (46.1108780, 19.6711970), 
није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да према одредбама Закона о процени утицаја на животну 
средину (,,Службени Гласник РС“ бр. 135/04, 36/09) спроведе следеће: 

 у току редовног рада 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 добијање енергије ("Сл. гл. РС", бр. 
98/2010);

 поступа у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), Закона о
амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и подзаконска акта донета на 
основу ових закона;

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

 поступа у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној 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 Т.Р. „ЈОВАН ПЛАСТ“, Лајоша Jоа бр. 68, обратио се захтевом за одлучивање о 
потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Магацин секундарних сировина“, у улици 
Јована Цвијића бр. 2. Уз уредно попуњен образац захтева приложена је и следећа документација:

 Препис листа непокретности број: 6060 KO Нови град
 Фотокопија копије плана



 Графички приказ макро и микро локације
 Технички опис складиштења и третмана неопасног отпада
 Уговор о закупу пословног простора
 Доказ о плаћању комуналија
 Записник о извршеном ванредном инспекцијском прегледу објекта 
 Правила заштите од пожара, Суботица, јун 2015. године.
 Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, јун 2015. године.

Увидом у документацију Захтева, сходно Уредби 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 – одлагалишта и складишта отпада који 
није опасан (капацитета до 50 т на дан).
Увидом у документацију констатовано је да предметни пројекат „Магацин секундарних сировина“ 
припада делу постојећег пословног комплекса на катастарској парцели 914/6 КО Нови град, град 
Суботица, те да ће се унутар магацинског простора складиштити мање од 50 т на дан 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 од стране јавности, заинтересованих органа и организација није 
било достављених примедби.

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.). 
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