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ВРБАС
Општинска управа Општине Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту
животне средине и енергетски менаџмент, Oдсек за заштиту животне средине и енергетски
менаџмент у Врбасу, Маршала Тита број 89, руководилац Одељења Смиљана Томашевић по
овлашћењу начелника Општинске управе Општине Врбас, број 031-431/2017-IV/03 од
16.10.2017. године на основу члана 4. и 10. став 4. и 5. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбе 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 Републике Србије“, број
114/2008), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике
Србије“, број 18/2016) и члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о општинској управи („Службени
лист општине Врбас“, број 6/19), решавајући по захтеву носиоца пројекта, КНЕЖЕВИЋ
ЖЕЉКО из Врбаса, Петра Драпшина 48, у предмету одлучивања о потреби процене утицаја
на животну средину пројекта- Изградња надстрешнице за складиштење неопасног текстилног
материјала, укупног капацитета складиштења дo 500 kg, на локацији у Врбасу, Петра Драпшина
50, на катастарским парцелама број 9261 и 9262 к.о. Врбас-град, доноси
РЕШЕЊЕ
о потреби процене утицаја на животну средину
I.

УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат- Изградња надстрешнице за складиштење неопасног
текстилног материјала, укупног капацитета складиштења дo 500 kg, на локацији у
Врбасу, Петра Драпшина 50, на катастарским парцелама број 9261 и 9262 к.о. Врбасград, није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије о процени
утицаја на животну средину.

II.

Носилац пројекта ПР КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО из Врбаса је дужан да пројекат изведе у
свему у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. глaсник РС", бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. зaкoн, 72/2009 - др. зaкoн, 43/2011 - oдлукa УС и 14/2016), Законом
о управљању отпадом ("Сл. глaсник РС", бр. 36,2009, 88/2010 и 14/2016) и другим
посебним и прописима који уређују систем управљања неопасним отпадом који се
користи као секундарна сировина и обезбеди и осигура одрживо управљање природним
вредностима кроз мере и услове у току редовног рада складишта за неопасни отпад,
при престанку рада истог и у случају удеса, нарочито:
- Опште мере које су предвиђене законима и другим прописима, нормативима и
стандардима и роковима за њихово спровођење (заштита вода; заштита ваздуха;
заштита земљишта; заштита од буке и вибрације; управљање насталим отпадом;
ефикасно коришћење енергије;остале опште мере)
- Мере у току редовног рада;

-

Мере по престанку рада или измештању;
Мере заштите које ће се предузети у случају акцидента, као и мере отклањања;
последица у случају удесних ситуација.

III.

Обавезује се носилац пројекта КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО из Врбаса, да на предметној
локацији и у објекту складишта управља неопасним отпадом у свему у складу са
правима и дужностима оператера за управљање отпадом и под условима и на начин на
који се складишти отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије и то:
- Обезбеди и опреми посебан простор за складиштење као постројење у којем ће се
обављати делатност складиштења отпада;
- Активности складиштења обавља на начин да се неугрожава лични интегритет људи
и околина;
- Води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља податке о врсти и количини
отпада Агенцији за заштиту животне средине;
- Обезбеди мере заштите ваздуха и од буке;
- Спроводи мере заштите од пожара;
- Поштује радно време и програм рада ради заштите од извора буке и емисија у
ваздух;
- Предметни и отпад који настаје у току обављања активности складиштења, преда
на даље управљање трећем лицу који има одговарајућу дозволу за управљање
отпадом, са којим ће закључити уговор;
- Изради радни план управљања отпадом;
- Спроведе посебне мере звучне заштите и контролу извора буке;
- Исходује потребну дозволу за складиштење неопасног отпада; у складу са
прописима који уређују управљање неопасним отпадом који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије;
- Друге посебне мере за управљање отпадом који се користи као секундарна сировина
или за добијање енергије.

IV.

Обавезује се носилац пројекта КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО из Врбаса, да у току редовне
експлоатације објекта спроводи програм праћења утицаја на животну средину
предметног пројекта који ће се реализовати, нарочито:
- Мерење нивоа буке;
- Мерење квалитета ваздуха.
Образложење

Општинској управи Општине Врбас, Одељењу за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсеку за заштиту животне средине и
енергетски менаџмент је дана 2.8.2019. године носилaц пројекта, КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО из
Врбаса, поднео захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину пројектаИзградња надстрешнице за складиштење неопасног текстилног материјала, укупног капацитета
складиштења дo 500 kg, на локацији у Врбасу, Петра Драпшина 50, на катастарским парцелама
број 9261 и 9262 к.о. Врбас-град, у складу са чланом 4. и 8. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).
Поступајући по поднетом захтеву, ово Одељење је Обавештењем од 2.8.2019. године,
у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину обавестило органе,
организације и јавност о поднетом захтеву и приложеној документацији, огласнило јавни увид и

дефинисало време и место јавног увида. Обавештење је постављено на огласну таблу
Општинске управе Општине Врбас и објављен на сајту https://urbanizam.vrbas.net/zastitazivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs. Након јавног увида у трајању од десет дана
констатовано је службеном Белешком од 12.8.2019. године, да није било интересената за јавни
увид нити достављених мишљења.
Уз захтев на прописаном образцу, Носилац пројекта је приложио и пратећу
документацију:
- Копију Информације о локацији број 353-35/2019-IV/05 од 18.3.2019. године издатом
од Општинске управе Општине Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент;
- Копију Локацијских услова број ROP-VRB-12038-LOC-2/2019 од 18.7.2019. године
издатим од Општинске управе Општине Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене
послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент
- Идејно решење број Е-208/2019 од априла 2019. године („Biro Baming“ из Врбаса).
Разматрајући садржину поднетог захтева и увидом у достављену документацију, ово
Одељење је утврдило, да је носилац пројекта поднео уредан захтев на прописаном обрасцу у
предвиђеном року, приложио сву потребну документацију у складу са чланом 8. Закона о
процени утицаја на животну средину и уплатио одговарајуће републичке административне
таксе за подношење захтева и издавање решења, таксиране на 2.030,00 дин. и 530,00 дин.
Реализацијом предметног пројекта неће се значајније променити стање животне
средине, нити ће рад истог утицати на битне промене. Управљањем неопасним отпадон на
начин прописан Законом о управљању отпадом другим посебним и прописима који уређују
систем управљања неопасним отпадом који се користи као секундарна сировина или за
добијање енергије, као и редовном контролом могућих утицаја на секторе животне средине,
обезбедиће се адекватно и благовремено реаговање у случају негативних утицаја из извора.
Увидом у документацију која је поднешена, узимајући у обзир капацитет складиштења и
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 Републике Србије“, број 114/2008), где за предметни пројекат није
потребна процена утицаја и израда студије о процени утицаја на животну средину према
позицији Листа II - Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину,
група 14 - остали пројекти, тачка 2 - постројења за управљање отпадом, ово Одељење је
донело одлуку као у диспозитиву овога решења
П о у к а о п р а в н о м с р е д с т в у:
Против овог Решења, може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и
заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања овог решења, односно
обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси непосредно овом Органу са уплаћеном
републичком административном таксом у износу од 470,00 динара у корист Републике Србије,
рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 57-240.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА,
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Смиљана Томашевић
Решење доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Инспекцији за заштиту животне средине
3. Јавној књизи

