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Градска управа Града Суботица, 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 12.
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 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 и 20/15), по овлашћењу број IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године,
поступајући по захтеву носиоца  пројекта  „ECO METALOLOGISTIC“ д.о.о Келебија,  Пут  Едварда
Кардеља  бр.  122,   у  поступку одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  затеченог  стања  пројекта:
„Складиште и  плато за  третман металног  и пластичног  отпада“,  на катастраским парцелама број
23106/1, 23110/3, 23111/2  КО Стари град, доноси:

РЕШЕЊЕ

I -УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат - „Складиште и плато за третман металног и пластичног
отпада“, на катастраским парцелама број 23106/1, 23110/3, 23111/2  КО Стари град, протребна израда
студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

II – ОДРЕЂУЈЕ се носиоцу пројекта „ECO METALOLOGISTIC“ д.о.о Келебија, Пут Едварда
Кардеља  бр.  122,  да  изради  Студију  о  процени  утицаја  средину  затеченог  стања  на  животну
предметног пројекта у свему према члану 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл
гласник РС“ бр.135/04 и 36/09)  и Правилнику о садржини студије о процени утицаја  на животну
средину  („Сл  гласник  РС“  бр.69/05)  а  нарочито  обради  мере  предвиђених  у  циљу  спречавања,
смањења и,  где  је  то  могуће,  отклањања сваког  значајнијег штетног  утицаја  на  животну средину
којима се у потпуности спречити угрожавање животне средине (загађење ваздуха, земљишта, воде,
емитовања буке, вибрација и топлоте), односно мера којима ће се ови утицаји  свести на законом
утврђене дозвољене норме.

О б р а з л о ж е њ е
Носилац пројекта  „ECO METALOLOGISTIC“ д.о.о Келебија,  Пут Едварда Кардеља бр. 122,

обратио се овом секретаријату као надлежном органу са захтевом за одлучивање о потреби процене
утицаја затеченог стања на животну средину пројекта:  „Складиште и плато за третман металног и
пластичног отпада“, на катастраским парцелама број 23106/1, 23110/3, 23111/2  КО Стари град.

Подносилац захтева приложио је:
 Уредно попуњен образац Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну 

средину;
 Извод из Пројеката изведеног објекта бр. Е-04-90, Б Пројект, Суботица, са печатом одобрења 

извођења радова;
 Копија плана број:953-1/2016-1526 од 30.08.2016;
 Препис листа непокретности број: 12720 к.о. Стари град;
 Информација о намени катастарских парцела број: IV-05-353-1-8/2016 од 10.10.2016., издата 



од стране Секретаријата за грађевинарство;
 Извештај о одређивању нивоа буке у животној средини од 6.09.2016., број: 03-3010/НС, 

израђен од стране „Института за безбедност и превентивни инжењеринг“ д.о.о, Нови Сад.
 Уговор о закупу пословног простора.

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 Сваштара  -  19.09.2016.,
Хрватска ријеч - 23.09.2016., и Magyar szó - 24-25.09.2016.), као и слањем дописа Месној заједници  и
Архус центру Суботица.

Након провере  садржаја документације из Захтева  констатовано је да је предметни пројекат
обухваћен  Уредбом  о  утврђивању Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 114/08)
– и то Листом II Уредбе  (тачка 14. – Остали пројекти, тачка (2), - постројења за управљање отпадом,
третман отпада који није опасан). Дописом од 5.10.2016. године од Секретаријата за грађевинарство
Градске  управе  Суботица  затражено  је  достављање  информације  о  намени  предметних  парцела.
Дописом бр.  IV-05-353-1-8/2016 од  10.10.2016.,  Секретаријат  за  грађевинарство је  навео да  се  на
основу  ГП  Суботица-Палић  до  2020.  године  („Службени  лист  Општине  Суботица“  бр.  16/2006,
17/2006  исп.  и  28/2006),  да  се  предметне  парцеле  налазе  у  зони  намењеној  за  становање  малих
густина, као и да се у оквиру зоне породичног становања малих густина може градити пословно-
производни објекат у склопу кога би се обављале делатности из области: производног занатства, мале
привреде и магацини и складишта као самостална делатност или везани уз  занатску радионицу и
производни погон. Услов за обављање ових делатности у склопу зоне је да за њих није прописана
израда Процене утицаја на животну средину, односно за које се на основу извршене Процене утицаја
на животну средину да у погледу планираног производног и техничко-технолошког процеса, врсте и
количине  енергије,  као  и  процене  врсте  и  количине  отпадака  загађења  ваздуха,  земљишта,  воде,
емитовања  буке,  вибрације,  топлоте,  не  угржавају  животну  средину,  односно  да  се  планираним
мерама на спречавању пропратних негативних утицаја производне делатности, негативно дејство у
потпуности може уклонити, односно свести на законом утврђене дозвољене норме. 

У законом прописаном року достављена су мишљења о потреби процене утицаја затеченог
стања на животну средину од стране јавности, заинтересованих органа и организација за предметни
пројекат од стране Удружења TERRAS, Центра за екологију и одрживи развој (ЦЕКОР), МЗ „Зорка“-
Скупштина месне нзаједнице. У допису од 3.10.2016. који је доставило удружење  TERRAS, наведено
је  мишљење  да  је  неопходно да  се  уради  студија  утицаја  затеченог  стања.  У  допису  које  је
електронском поштом 30.9.2016. године доставило удружење ЦЕКОР, наведено је да сматрају да је
неопходно урадити процену због могућег ризика загађења животне средине и здравља људи. У допису
бр. 283/2016-2016 који је 29.9.2016. упутила Скупштина Месне заједнице Зорка, дато је мишљење да
складиштење и третман било каквог металног и пластичног отпада не би смело да се одвија у зони
породичног становања. У поменутом допису, Скупштина Месне заједнице се позива на План детаљне
регулације за део простора МЗ Зорка, према коме је предвиђена могућност градње пословних објеката
уколико за њих није прописана обавеза израде студије процене утицаја, односно уколико јесте, да не
угрожава  животну средину  или  да  се  негативно  дејство  може  у  потпуности  уклонити,  да  се  не
угожавају услови становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпадним материјама или
гругим  штетним  дејствима,  као  и  да  имају  обезбеђене  услове  прикључака  на  комуналну
инфраструктуру.  Увидом  у  планску  документацију,  као  и  на  основу  дописа  Секретаријата  за
грађевинарство  бр. IV-05-353-1-8/2016 од 10.10.2016., овај орган је констатовао да претметне парцеле
нису у обухвату Плана детаљне регулације на који се Месна заједница позива, те за овај обувхат важе
услови и мере из Генералног плана Суботица-Палић до 2020. године

На основу наведеног, овај орган је оценио да је за предметни пројекат потребна израда студије
процене утицаја затеченог стања.  Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Службени Гласник“ РС бр.135/04, 36/09), прописано је да одлуком којом се утврђује да је потребна
процена  утицаја  на  животну средину,  надлежни  орган  може  одредити  обим  и  садржај  студије  о
процени утицаја, што је у овом случају и учињено, при чему је одређивања обима и садржаја студије
посебан акценат стављен на оне делове који су наведени у мишљењима заинтересованих органа и
организација,  као и на оне делове студије  који се  баве утрвђивањем мера спречавања негативних
утицаја на животну средину у складу са условима које прописује планска документација за обухвате
на којима се налазе предметне парцеле. На основу горе наведеног, одлучено је 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 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., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 - усклађени дин. изн.)

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Центру за екологију и одрживи развој (CEKOR)
3. Удружењу TERRAS
4. МЗ „Зорка“- Скупштина месне заједнице
5. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
6. Архиви

Обрадио: Дарко Пленк

  Секретар Секретаријата
  Жика Рех, дипл.биолог


