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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 5. 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 Суботицe („Службени лист Града Суботицe“ бр. 6/10, 8/13, 24/14,
20/2015)  и овлашћења број IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по захтеву  носиоца
пројекта: Момира Васиљева у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину
пројекта  „УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОЗИЛИМА“ на катастарској парцели бр. 11336/2 КО Доњи
град, Града Суботица, доноси:

РЕШЕЊЕ

I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Управљање отпадним возилима“, на катастарској парцели
бр.  11336/2 КО Доњи град,  Града Суботица (46.071280,  19.677190) потребна процена утицаја на
животну средину.

II  -  ОДРЕЂУЈЕ  СЕ  носиоцу  пројекта  Момиру  Васиљеву   предузетнику  регистованом  за
демонтажу олупина поправку моторних возила и трговину, „VASILjEW“ Суботица, Верушићка бр.
21/А, Суботица да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта,  у
складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97,
31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), Правилником о садржини студије о процени утицаја на
животну средину („Сл гласник РС“ бр. 69/05), а нарочито да обради:

- опис пословног објекта, садржаје и опремљеност технолошких целина узимајући у обзир
врсте, количине и намену материја које настају током процеса рада;

-  опис  мера  предвиђених  у  циљу  спречавања,  смањења  и  отклањања  сваког  значајнијег
штетног утицаја на животну средину којима ће се омогућити испуњеност услова из  Плана
генералне  регулације  III  за  део  зоне  „Александрово“  Суботица   („Службени  лист  Града
Суботица“  бр  52/12),  по  коме  се  у  зони  породичног  становања  могу  планирати  и  друге
делатности уз услов да не угрожавају околину, животну средину и услове становања, буком,
гасовима, отпаднима материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене
мере, којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења.

Образложење

Момир Васиљев из Суботице, Верушићка бр. 21/A, Суботица, поднео је захтев за одлучивање
о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „Управљање  отпадним  возила“,  на
катастарској парцели бр. 11336/2 КО Доњи град, Града Суботица, (46.071280, 19.677190), заведен под
бројем IV-08-501-249/2015 дана 05. 08. 2015. 

Уз попуњен образац захтева приложена је следећа документација: 
 Препис листа непокретности број: 20614 КО Доњи град, град Суботица, издат од 



стране Службе за катастар непокретности Суботица број 952-1/2015-1449 од дана 
11.02.2015;

 Грађевинска и употребна дозвола број IV-04/I-351-228/2014 од 11.07.2014.године  
издата од стране Службе за грађевинарство којом је извршена легализација приземног 
пословног објекта са спартом изнад дворишног дела објекта  на катастарској парцели 
11336/2 КО Доњи град;

 Копија плана број 953-1/2015-422 од 17.04.2015. године издата од стране Републичког
геодетског завода , Службе за катастра непокретности Суботица; 

 Решење о упису код Агенције Записник  за привредне регистре  БП 38085/2015 од
14.04.2014  са претежном шифром делатности 3831 - демонтажа олупина; 

 Уговор  о  закупу  пословног  простора  закључен  између  закуподавца  Стојановић
Александра и закупца Васиљев Момира;

 Потврда о завшетку објекта изведеног у складу са важећим прописима,  а издата у
поступку легализације на основу архитектонско грађевинског и пројекта водовода и
канализације, ознаке ЕН-1360 од 2011 године;

 Записник  инспекторке  животне  средине  Ксеније  Ердег,  са  фотографским  записима
изгледа простора , сачињен 10.08.2015.године.

Увидом у документацију из 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),  чиме се сврстава у пројекте за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину. 

У предметном пословном објекту  планира  се  откуп и демонтажа отпадних возила, продаја
делова који се поново могу употребити возила генерисаних током демонтаже ,односно складиштење
демонтираних делова  до предаје оператеру са одговарајућом дозволом.

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 и у штампаним гласилима Суботичке новине, Hrvatska
riječ  и Magyar  Szó).  Путем  електронске  поште обавештење  је  прослеђено Месној заједници
„Александрово“, и представницима невладиних организација  путем  „Архус“ центра у Суботици. У
законом прописаном року није  било  достављених примедби од  стране  јавности,  заинтересованих
органа и организација.

Анализом  садржаја  захтева  утврђено  је  да  се  локација  на  којој  се  планира  предметна
делатност налази у зони породичног становања средњих густина, сходно планској документаци ПГР
III  за део зоне „Александрово“ Суботица  („Службени лист Града Суботица“ бр 52/2012) којом се у
зони породичног становања могу планирати и друге делатности уз услов да не угрожавају околину,
животну средину и услове становања, буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним
дејствима, односно да су предвиђене мере, којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења, да
имају обезбеђене  услове  прикључка  на  комуналну инфраструктурну мрежу,  те  да  се  у  складу са
наменом  и  апацитетима  може  обезбедити  потребан,  правилима  прописан  број  паркинг  места  за
кориснике.

У поступку легализације за предметни објекат издата је грађевинска и употребна дозвола на
основу приложеног  извештаја  носиоца  техничке  контроле  предузећа  „СУППОРТ“ ДОО Суботица
према коме је наведени објекат у погледу намене одређен као „пословни објекат - магацин металне
галантерије са канцеларијским простором.

Како инвеститор поднетим захтевом планира обављање делатности која  природом посла –
демонтирање олупина аутомобила, може имати утицај на животну средину овај орган  ценио је да ће
се  израдом  студије  кроз  све  фазе  планираних  активности  у  процесу  рада  (  од  складиштења
откупљених  неупотребљивих  возила,  демонтаже,  разврставања  у  посебне  токове,  уградње,
складиштења,  продаје  и  др.)  предвидети посредни  и  непосредни  утицаји  на  чиниоце  животне
средине, утврдити мере и услови за спречавање и смањење штетних утицаја на животну средину и
здравље људи.

Приликом одлучивања овај орган сагледао је наведене чињенице и применом одредаба члана
10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени Гласник“ РС бр.135/04, 36/09),
утврдио потребу израде студије и одредио обим и садржај студије.

На основу изнетог 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,  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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