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ДА
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба 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 и 36/09), члана 33. и члана 34. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи
Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 18/17) и овлашћења број IV-031-201/2016-8 од
01.12.2016. године, поступајући по захтеву носиоца пројекта „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“
ДOO, Пивљанина Баја 9, Београд-Савски Венац, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја
на животну средину пројекта: „Реконструкција и промена намене постојећег пословног објекта
(складишног и дистрибутивног центра) у погон за производњу осталих производа од пластике“, на
катастарској парцели број 14729/1 КО Нови Град, доноси:
РЕШЕЊЕ
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Реконструкција и промена намене постојећег пословног објекта
(складишног и дистрибутивног центра) у погон за производњу осталих производа од пластике “,
Сегедински пут бб, у Суботици, на катастарској парцели број 14729/1 КО Нови Град, Суботица,
потребна процена утицаја на животну средину.
II- ОДРЕЂУЈЕ СЕ носиоцу пројекта „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ ДOO, Пивљанина Баја 9,
Београд-Савски Венац, да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног
пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл
гласник РС“ бр. 69/05), а нарочито да обради мере на спречавању негативних утицаја на животну
средину (бука, загађење ваздуха, загађење земљишта, потенцијалне акцидентне ситуације) узимајући
у обзир намену простора у складу са урбанистичко-планском документацијом.
Образложење
Носилац пројекта „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ ДOO, Пивљанина Баја 9, Београд-Савски
Венац, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Реконструкција и промена намене постојећег пословног објекта (складишног и дистрибутивног центра) у
погон за производњу осталих производа од пластике“, Сегедински пут бб, у Суботици, (46.1029604⁰;
19.7270034⁰) на катастарској парцели број 14729/1 КО Нови Град, Суботица. Захтев је евидентиран на
писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-415/2017 дана 10.11.2017 године.
Уз попуњен образац захтева приложена је следећа документација: Локацијски услови број ROPSUB-30777-LOC-1/2017 од дана 03.11.2017.; Опис производног процеса у будућем производном
постројењу „ONDAPLAST“; Безбедносни листови сировина коришћених у процесу прозводње (на

енглеском језику: Safety data sheets) ; Потврда о плаћеној админстративној такси.
Увидом у документацију из Захтева, сходно Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“
бр. 114/08), констатовано је да се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 8. – Хемијска индустрија,
подтачка 2. – Самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органских и
неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена
хемијска ђубрива) производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких производа,
пластичних маса, експлозива, боја и лакова, детерџената и средстава за одржавање хигијене и чишћење и
др.), чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, сходно
прописаним критеријумима и израда студије процене утицаја на животну средину.
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 14.11.2017. године и у штампаним гласилима Суботичке новине
15.11.2017. године, Hrvatska riječ 17.11.2017. године и Magyar Szó 15.11.2017. године), као и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница Велики Радановац и
Регионални Архус центар Суботица).
У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, заинтересованих
органа и организација.
Узимајући у обзир планиране производне капацитете, специфичност локације и намену простора
утврђену урбанистичко-планском документацијом, орган је утврдио да је за предметни пројекат потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину, којом ће посебно бити обрађене мере на спречавању
негативних утицаја на животну средину (бука, загађење ваздуха, загађење земљишта, потенцијалне
акцидентне ситуације).
Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени Гласник“ РС
бр.135/04 и 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.
На основу изнетог донето је решење 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 460,00 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, 50/2016 - усклађени дин. изн. и 61/2017-усклађенидин.изн.)
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