
На основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник 

РС“, број: 135/04 и 36/09) и члана 136 став 1. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, 

18/16 и 95/18-аутентично тумачење), поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта  Јaвнo 

кoмунaлнo  прeдузeће „Стандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, заведеног код овог 

органа под бр. 501-13/2020- 06  од 13.02.2020. године, Општинска управа Књажевац - Одељење за 

привреду и друштвене делатности, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1.УТВРЂУЈЕ СЕ да за Пројекат изградње трансфер станице са рециклажним двориштем, на кп.бр. 

3415/5КО Књажевац, носиоца пројекта,  Јaвнo кoмунaлнo  прeдузeће „Стандард“ Књажевац, ул 

Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, није потребна процена утицаја на животну средину и утврђују се 

минимални услови заштите животне средине.  

2. Носилац пројекта се обавезује да: 

-  пројекат изведе у складу са техничком  документацијом; 

- обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну 

средину, планиране у Прилогу 1. -  „Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и 

отклањања значајних штетних утицаја на животну средину“ који је достављен уз захтев и чини његов 

саставни део; 

3.Носилац пројекта је у обавези да испоштује све услове и сагласности и других надлежних органа 

и организација у складу са посебним законом а посебно: 

-Локацијске услове, бр.ROP-KNJ-2441-LOC-2/2020 OD 17.06.2020 године, Одељење за урбанизам, 

комунално–стамбене делатности и имовинско-правне послове; 

-Техничке услове за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем,бр.212020-1300 од 

27.05.2020године „Инфраструктура железнице Србије“Београд; 

-Водне услове,бр.325-05-00168/2020-07 од 15.06.2020године, Републичка дирекција за воде, Београд и 

др.; 

4.Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма сталног праћења стања животне 

средине у складу са важећим прописима, дефинисаног Прилогом 1. - "Програм праћења стања, 

животне средине (ваздух, подземне воде, отпадне воде)" и да податке добијене мониторингом 

доставља Агенцији за заштиту животне средине, Општинској управи Књажевац, Одељењу 

надлежном за послове заштите животне средине и инспектору за заштиту животне средине општине 

Књажевац; 

5. Налаже се носиоцу пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета постројења и 

промене технологије за управљање отпадом из тачке 1. овог решења, поднесе захтев надлежном 

органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину; 

6. Ово Решење не ослобађа носиоца пројекта од обавезе да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитвним прописима; 

7. У року од 3 дана, од дана доношења овог решења обавестиће се заинтересовани органи, 

организације и јавност. Трошкове обавештења и учешћа јавности, сноси носилац пројекта.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

   
 Носилац пројекта, Јaвнo кoмунaлнo  прeдузeћe „Стандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, 

поднео je овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за 

Пројекат за изградњу трансфер станице са халом за рециклажу на кп.бр.3415/5КО Књажевац. Захтев 

је заведен на писарници Општинске управе Књажевац, под бр. 501-13/2020-06 дана 

13.02.2020.године. 

Идејним пројектом Планирана је изградња Трансфер станице са рециклажним двориштем за неопасан 

комунални отпад на површини од око 1,17ха. Пројектом су предвиђени садржаји који су груписани у 

зоне и то: 

- Пријемно отпремна зона, 

- Зона претовара, 

- Зона сакупљања и сортирања рециклабилног отпада, 

- Зона прања возила и дезинфекције, 



- Зона пријема и третмана отпадних вода и  

- Зона рециклажног дворишта за суву фракцију. 

Планирани капацитет не прелази 50т отпада који није опасан на дан. 

Уз захтев је приложена следећа документација: 
- Попуњен образац – ПРИЛОГ 1 

-Решење АПР-а, БД 31071/05 од  01.07.2005године, Решење АПР-а, БД 114412/06 од  

19.04.2006године, Решење АПР-а, БД 148766/09 од  01.10.2009 године, , Решење АПР-а, БД 101000/12 

од  27.07.2012 године, Решење АПР-а, БД 33543/14 од  17.04.2014 године, Решење АПР-а, БД 

47860/19 од  22.05.2019 године; 

-Катастарко топографски план на кп.бр.3415/5 од 03.01.2020 године,  „Гео Шарац“ Књажевац; 

Овај орган је по  службеној дужности прибавио следеће:   

-Информација о локацији, бр. 353-4/2020-04 од 03.03.2020.године, Одељења за урбанизам, комунално 

– стамбене и имовинско- правне послове;  

-Извод из листа непокретности, број 15779 КО Књажевац, РГЗ, Служба за катастар непокретности 

Књажевац, бр.952-1/2020-24 од 14.01.2020 године; 

Овај орган  је Обавештењем о потреби достављања додатне документације за допуну поднеска  бр.  

501-13/2020-06 од 19.02.2020.године,  обавестио носиоца пројекта ЈКП „Стандард“ Књажевац, да је 

поднесак неуредан  и одреио рок од 15 дана од дана пријема обавештења  односно до 

05.03.2020.године, за достављање додатне документације а које је носилац пројекта примио 

19.02.2020.године о чему постоји доказ у списима предметаи и то: 

1.Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта -  Оригинал ; 

2.Графички приказ микро и макро локације - Оригинал; 

3.Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављенх у складу са посебним 

законом –Оригинал/оверена копија; 

4.Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 2 410, 00 динара по тарифном броју 

186 Закона о републичким административним таксама- оригинал/ оверена копија; 

Дана 02.03.2019 године ,носилац пројекта доставио је : 

-Доказ о уплати републичке административне таксе, извод 024 из Uni Credit Bank Srbija a.d. и 

Потврда Uni Credit Bank Srbija a.d. од 02.03.2020године. 

Дана 04.03.2019 године, носилац пројекта доставио је ; 

-Идејно решења трансфер станице са рециклажним двориштем, бр. ИДР-02/2020-1, Ниш, јануар 2020 

године, KAPITEL ARHITEKTI D.O.O Niš; 

-Макро локација планираног пројекта,Tehnokolsanting d.o.o Beograd; 

-Микро локација планираног пројекта, Tehnokolsanting d.o.o Beograd; 

Носилац пројекта ЈКП „Стандард“ Књажевац је овом одељењу, поднео захтев, бр.736/06 дана 

27.05.2020.године, заведен код овог органа под бр. 913, веза бр.501-13/20-06 од 13.02.2020.године за 

продужење рока за 60 дана за достављање: 

Услова и сагласности других надлежних органа и организација прибављених у складу са посебним 

законом –оригинал/оверена копија. 

Након разматрања поднетог захтева, узевши у обзир врсту документације и период пандемије 

„Корона вирус“  овај орган одобрио је  продужење рока за  60 дана од дана пријема дописа а који је 

носилац пројекта примио дана 27.05.2020 године. 

Дана 18.06.2020 године, носилац пројекта  доставио је: 

-Локацијске услове, бр.ROP-KNJ-2441-LOC-2/2020 од 17.06.2020 године, Одељење за урбанизам, 

комунално–стамбене делатности и имовинско-правне послове, 

-Техничке услове за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем,бр.212020-1300 од 

27.05.2020године,  „Инфраструктура железнице Србије“Београд, 

-Водне услове,бр.325-05-00168/2020-07 од 15.06.2020године, Републичка дирекција за воде, Београд, 

-Обавештење, 09.11.1 број 217.28-1-66/2020 од 21.05.2020године, Одсек за превентивну заштиту, 

Зајечар. 



Увидом у документацију приложену уз захтев, констатовано је да захтев садржи све податке 

предвиђене чланом 8. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину, а нарoчито опис могућих 

значајних штетних утицаја пројекта на животну средину и опис мера предвиђених у циљу 

спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја на животну средину, програм праћења 

стања животне средине као и сву документацију предвиђену ставом 3. истог члана Закона.  

Разлози за доношење овог решења: 

1. На основу члана 4. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, 

број: 135/04 и 36/09) донета је Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Службени гласник РС“, бр. 

114/08).  

2.Увидом у достављену документацију утврђено је да се предметни пројекат налази на Листи II – 

Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 14. – Остали пројекти, 

под тачка 2)Постројења за управљање отпадом, алинеја  друга- одлагалишта и складишта отпада који 

није опасан ,капацитета до 50 тона на дан и алинеја пета– третман отпада механичким поступцима ( 

механичка припрема неопасног отпада за транспрт-пресовање, балирање, сецкање и др.) и да се може 

захтевати процена утицаја на животну средину. 

Класификација Пројекта извршена је на основу чињенице да је Трансфер станица место до којег се 

отпад допрема и привремено складишти ради разврставања или претовара пре транспорта на третман 

односно поновно искоришћење или одлагање. 

 У складу са чланом 10. и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину, од стране овог органа о 

поднетом захтеву обавештена је јавност у средствима јавног информисања ( на сајту општине 

Књажевац, www.knjazevac.rs од 19.06.2020, у штампаном гласилу, издавача Народне новине Ниш „ 

локални лист Тимок,, дана 20.06.2020.године ).  Заинтересовани органи и организације обавештени су 

обавештењем од 19.06.2020 године у писаној форми доставом на адресу (“Тимочки клуб“ Књажевац, 

Одељење за урбанизам, комунално–стамбене делатности и имовинско-правне послове,  ОУ, 

Председник прве месне заједнице, Ђурђановић Саша, „МАРАК“д.о.о КЊАЖЕВАЦ, BEBA KIDS 

Knjaževac, ELEKTRODISTRIBUCIJA KNJAŽEVAC, и ALFA KLIMA KNJAŽEVAC, ради добијања 

мишљења на поднети захтев. 

У прописаном року ниje билo зaинтeрeсoвaних зa увид у пoднeти зaхтeв кao ни достављена 

мишљењa. 

Одређивање локације за изградњу Трансфер станице прописано је чланом 35. Закона о управљања 

отпадм („Службени гласник РС“,бр. 36/09,88/10,14/16 и 95/18-др.закон) а изградња има за  циљ 

стварање услова за управљање отпадом којима се не утиче на здравље људи и животну средину. 

Предметни пројекат је у сагласности са одредбама планске документације а намена простора је 

сагласна са наменом земљишта у важећим планским документима што ес потврђује информацијом о 

локацији бр. 353-4/2020-04 од 03.03.2020.године и локацијским условима бр.ROP-KNJ-2441-LOC-

2/2020 од 17.06.2020 године, Одељење за урбанизам, комунално–стамбене делатности и имовинско-

правне послове, па је самим тим пројекат  прихватљив и  еколошки одржив, уз примену мера заштите 

животне средине. 

Сврха прописивања и примена мера заштите животне средине је превенција, спречавање, 

неутралисање и минимизирање потенцијално значајних утицаја, као и обезбеђивање ефикасности 

деловања у могућим акцидентним ситуацијама.  

Анализом специфичности пројекта и локације а након спроведеног поступка процене утицаја на 

животну средину, уз обавезу да носилац пројекта у потпуности испоштује тачке 2.,3. и 4. диспозитива 

овог Решења  у току извођења пројекта, рада пројекта и по престанку рада пројекта , неће се јавити 

негативни ефекти који би значајно утицали на животну средину ( квалитет ваздуха, воде и 

земљиште). 

Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину 

према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта 

и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао а након спровеног 

поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени 

утицаја на животну средину.  

Чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09), прописано је да одлуком којом се утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на 



животну средину, надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине у 

складу са посебним законима што је и учињено.  

Општинска управа – Одељење привреду и друштвене делатности у року од 3 дана, од дана доношења 

решења, обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност о донетом решењу у складу са чл. 

10 став 7. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), а 

према чл. 33. истог Закона, трошкове обавештења и учешћа јавности у поступку процене утицаја 

сноси носилац пројекта.  

На основу напред наведеног  решено је као у диспозитиву. 

Плаћена је Републичка административна такса по тарифном броју 1 и 186. 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., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - 

усклађени дин. изн61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 – испр. и 50/18 – усклађени дин. изн. и 

95/18,38/19-усклађени дин.изн., 86/19 и 90/19-испр.) у износу од 2.410,00 динара у корист  Буџета 

Републике Србије на рачун  број 840-742221843–57 по моделу 97, позив на број 60 -045. 

 

Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема 

решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Жалба се 

предаје преко овог Одељења, Министру Министарства заштите животне средине уз доказ о уплаћеној 

републичкој административној такси у износу од 480,00 динара у корист рачуна број 840-742221843–

57 по моделу 97,позив на број 60 -045 по тарифном броју 6. Закона о републичким административним 

таксама  

 

 


