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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  („Сл.  гласник РС“,  бр.  135/04,  36/09  и 36/09),  члана 192.  став  1.  Закона о општем
управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10), члана 44. Одлуке о
градској управи Града Суботице („Сл. лист Града Суботице“ бр. 6/10, 8/13, 24/14, 20/15, 44/16 и 47/16) и
овлашћења број  IV-031-111/2015 од  26.02.2015.  године,  поступајући по захтеву носиоца  пројекта  „Е-
РЕЦИКЛАЖА СУ“  Д.О.О.  Суботица,  Делиградска  бр.  6  у  поступку одлучивања  о  потреби  процене
утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „СКЛАДИШТЕЊЕ  НЕОПАСНОГ  И  ЕЛЕКТРИЧНОГ  И
ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА“, на локацији објекта у улици Јована Микића бр.56. доноси:

РЕШЕЊЕ

I - УТВРЂУЈЕ СЕ се да је за пројекат - „СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ И ЕЛЕКТРИЧНОГ И
ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА“ у улици Јована Микића бр. 56  у Суботици  на катастарскoj  парцели број
903/6 КО  КО Нови град ,  Град Суботица,  носиоца пројекта  „Е-РЕЦИКЛАЖА СУ“ D.О.О.,  Суботица
Делиградска бр. 6 (у даљем тексту: носилац пројекта), потребна проценa утицаја на животну средину.

II- ОДРЕЂУЈЕ СЕ да носилац Пројекта, Студију о процени утицаја на животну средину пројекта
- „СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ И ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА“, у улици Јована
Микића бр. 56 у Суботици на катастарској  парцели  903/6 КО   Нови Града (46.1089121 0, 19.67107390)  у
погледу обима и садржаја изради у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину и
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину треба да садржи нарочито следеће:



 мере  које  треба  обезбедити да  начин и  поступак  за  управљање електричним и  електронским
отпадом,  неопасним  и  опасним  компонентама  компонентама  које  настају  управљањем  -
сакупљањем и  складиштењем   електричног и  електронског отпада,  као  и  другим отпадом  из
захтева буде у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и
88/10) и другим важећим прописима који уређују ову област;

 мере које ће обезбедити да складиштење, паковање и обележавање опасног отпада буде у складу
са  Правилником о начину складиштења,  паковања и обележавања опасног отпада („Службени
гласник РС“, број 92/10);

 приказ кумулативног деловања са објектима у непосредном окружењу;
 начин поступања и мере које ће се предузети у случају измештања и по престанку рада објекта;
 мере заштите од могућих удеса као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација.

Образложење

Носилац Пројекта  „Е-РЕЦИКЛАЖА СУ“ D.О.О.,  Делиградска бр. 6 Суботица, поднео је овом
органу   захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта  –
„СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ И ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА“, у улици  Јована
Микића бр.56 у Суботици на катастарској  парцели  број 903/6 К.О. Нови Град, Града Суботица.

Предметним пројектом је предвиђено складиштење електричног и електронског отпада, опасних
и неопасних компоненти које су настале управљањем електричними  електронским  отпадом,.

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, о поднетом захтеву обавештена је
јавност путем оглашавања у средствима јавног информисања, МЗ „Жељезничко насеље“ и  Регионални
Архус центар Суботица. 

Преписом  листе  непокретности  број  952-1/2016-5682 од  12.05.2016.године  издате  од  Службе
катастра непокретности Суботица,  уписан је  начин коришћења објекта -   земљиште под зградом.  А
Информацијом  о  локацији,  број  IV-05-353-224/2016  од  12.08.2016.године,  издатом  од  стране
Секретаријата за грађевинарство,   Градске управе у Суботици констатовано је да се локација налази у
производно привредној зони Плана генералне регулације VIII за зону „Жељезничко насеље“ и „Макова
седмица“ и део зоне „Мали Радановац“  („Сл. лист Града Суботица“ бр. 52/12).

У  законом  прописаном  року  достављено  је  мишљења  заинтересоване  јавности,  којим  је
констатовано да је потребна израда студије о процени уитицаја на животну средину.

Након разматрања захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама
и процени могућих утицаја наведеног пројекта на животну средину, а узимајући у обзир критеријуме
прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Р“,  број  114/08),
утврђено је да се предмет процене утицаја налази под тачком 14. подтачком 2) Одлагалишта и склaдишта
опасног отпада и Одлагалишта и складишта отпада који није опасан, Листе II  Уредбе. У складу са чланом
10.став 4.и. Закона о процени утицаја  на животну средину овај орган је одлучио да је потребна процена
утицаја. 

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, прописано је да одлуком којом
утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину, надлежни орган може одредити и
обим и садржај студије о процени утицаја, што је у овом случају и учињено.

Узимајући у обзир специфичности садржаја, да се ради о складишту неопасног отпада  из групе
16 02 (електричне и електронске опреме) из групе 20 01 36 (одбачена електрична и електронска опрема)



као и  електричног и електронског отпада  класификованог  као опасан отпад  тонери за штампање  (08 08
17*), одбачена опреме која садржи опасне компоненте (16 02 13*) а да се у истом складишту како стоји у
захтеву складиште батерије,  акумулатори и  флуоросцентне  цеви који  у  себи садрже опасне  материје
(олово,  никл-кадмијум,  жива),  кумулативни  утицај,  ризик  од  удесних  ситуација,  констатује  се  да
предметне активности могу имати штетне последице на животну средину.

Студијом о процени утицаја на животну средину  потребно је анализирати  и оценити квалитет
чинилаца  животне  средине  на  предметном  простору,  међусобни  утицај  постојећих  и  планираних
активности и  утврдити  услове и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну
средину, уз поштовање важећих законских прописа и услова и мера надлежних органа и организација.

Студија треба да утврди и мере превенције, приправности и одговора на удес и квантитативни и
квалитативни  приказ  могућих  промена  у  животној  средини  у  случају удеса  као  и  процена  насталих
промена, имајући у виду да се ради о складиштењу  разноврсног неопасног и  опасног отпада.

Садржај Студије о процени утицаја дефинисан је тачком 2. диспозитива овог решења а разлози за
одређивање обима и садржаја студује о процени утицаја пројекта су утврђивање и вредновање могућих
посредних и непосредних утицаја  рада објекта  на животну средину на предметној  локацији и њеној
околини као и утврђивање и предлог мера којима се могући штетни утицаји током рада објекта могу
спречити, смањити и отклонити.

Приликом утврђивања  делова које Студија нарочито треба да садржи  садржати (тачка 2., став 2.)
овај орган се посебно руководио законским начелом (превенција и предострожности) да свака активност
мора бити планирана и спроведена на начин да, између осталог, представља најмањи ризик за људско
здравље те је из тог разлога потребно Студијом доказати да ће за предметни пројекат бити примењена
најбоља расположива и доступна технологија, техника и опрема.

На основу горе наведеног решено 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,
51/2003 - 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., 45/15 - усклађени дин. Изн., 83/15,
112/15 и 50/2016 - усклађени дин. Изн.)
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