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На основу члана 10. а у вези са чланом 29.става 1. Закона о процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник Републике Србије”,бр.135/04, 36/09) , у предмету  захтева за одлучивање о 
потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину, носиоца пројекта доо „METALKA-
TRADE“, Смедерево, Ул.Виктора Игоа бр. 11, Општинска управа Ковин 
 

ОБАВЕШТАВА 
jавност о донетој одлуци у поступку одлучивања о потреби процене 

утицаја затеченог стања пројекта на животну средину 
  
У спроведеном поступку донето је решење којим је утврђено да за пројекат ’’Постројења за 
складиштење и механички третман неопасног отпада (метални отпад  и метална амбалажа, обојени 
метали, пластични отпад и амбалажа од пластике, отпад од стакла и стаклена амбалажа, папирни 
отпад и картон укључујући амбалажу, отпадни аутомобили који не садрже ни течности ни друге 
опасне компоненте, отпадне гуме и др.) на катастарским  парцелама  бр. 9307/14, 9307/15 и 9307/16  
у К.О. Ковин капацитета 23т/дан, на територији општине Ковин,  НИЈЕ потребна процена 
утицаја на животну средину и да носилац пројекта може приступити изради пројектно–техничке 
документације, односно реализацији пројекта под условом да, при пројектовању и изградњи, 
односно коришћењу објекта, предвиди и примени мере за спречавање , смањење и отклањање сваког 
штетног утицаја на животну средину и здравље људи које је овим решењем утврдило Одељење за 
урбанизам и стамбено-комуналне послове Општинске управе Ковин, као и мере заштите које су 
утврдили овлашћени органи и организације. 
Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, 
карактеристикама и процени могућих утицаја наведеног пројекта на животну средину, узимајући у 
обзир прописaне критеријуме и мишљења достављена током поступка јавног увида. 
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у 
року од 15 дана од објављивања овог обавештења . Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату 
за урбанизам и заштиту животне средине -Нови Сад, а подноси се преко овог органа.  
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