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Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Служба  за  заштиту  животне
средине и одрживи развој, на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3., члана 24. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени Гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16  и 95/18 – аутентично тумачење), члана 48.
Одлуке о градској управи Града Суботице ("Сл. лист града Суботице", бр. 18/17 - пречишћен текст и
30/17) поступајући по захтеву инвеститора „UG-OIL PLAST“ доо Београд-Сурчин, Бобија Фишера бр.
10, у поступку одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину,
доноси:

РЕШЕЊЕ

I  – Даје  се  сагласност  на Студију о  процени  утицаја  на  животну  средину  пројекта
„Производња производа од поликарбоната и полипропилена“ на катастарској парцели број 14561/3
КO Нови Град, израђену од стране Предузећа „Eurogreen“ доо Нови Сад, Мирослава Антића бр. 14/7,
ознаке СПУ 03-1/2019, Нови Сад, јун 2019. године.

II – Налаже се носиоцу пројекта да у свему испоштује мере прописане студијом, а нарочито
опис  мера,  предвиђених  у  циљу  спречавања,  смањења,  и  где  је  то  могуће,  отклањања  сваког
значајнијег штетног утицаја на животну средину (поглавље 8) и програм праћења утицаја на животну
средину (поглавље 9).

III –  Носилац пројекта  је  обавези да  испоштује  и друге  услове  и  сагласности надлежних
органа и организација у складу са посебним законом.

IV – О трошковима поступка биће решено посебним решењем.

Образложење

Инвеститор „UG-OIL PLAST“ доо Београд-Сурчин, Бобија Фишера бр. 10, обратио се овом
Секретаријату као надлежном органу за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на
животну  средину  за  пројекат  „Производња  производа  од  поликарбоната  и  полипропилена“ на
катастарској  парцели  број  14561/3  КO  Нови  Град који  се  налази  у  улици  Магнетна  поља  бр.  6
(46.096191⁰,  19.696981⁰),  за  који је  обим и  садржај  одређен Решењем бр.  IV-08/I-501-103/2019 од
23.4.2019. године.

-1/3-



Уз уредно попуњен захтев који је поднет 7.5.2019. године носилац пројекта је приложио, три
штампана  примерка  студије  и  један  у  елекронској  форми  на  ЦД-у  и  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе у износу од 130.630,00 динара. 

Решењем број IV-08/I-021-1/2019-6 од  16.5.2019. године образована је Техничка комисија у
складу са чланом 22. Закона о процени утицаја на животну средину, са задатком да испита и утврди да
ли је студија израђена у складу са важећим прописима, као и да оцени Студију са аспекта подобности
предвиђених мера у погледу утицаја пројекта на окружење. 

У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја пројекта на животну средину, о  поднетом
захтеву,  времену и месту јавног увида и јавне расправе,  обавештена је јавност путем сајта  Града
Суботице (8.5.2019. године), локалних штампаних гласила које излазе на језицима који су у службеној
употреби на територији Града Суботице  -  „Суботичке новине“ (17.5.2019. године), „Hrvatska riječ“
(17.5.2019. године), „Мagyar Szó”(12.5.2019. године), а  заинтересованим органима и организацијама
обавештење је дoстављено путем електронске поште (Регионални Архус центар Суботица и  месна
заједница Нови град), те је организован јавни увид и јавна расправа, у складу са Законом.

О организованом јавном увиду и јавној расправи, у складу са чланом 22а Закона о процени
утицаја  на  животну  средину, Секретаријат  је  сачинио  извештај  са  систематизованим  прегледом
мишљења заинтересованих органа и  организација,  којим је  констатовано да током трајања јавног
увида није било представника заинтересованих органа, организација и јавности за извршење јавног
увида,  као  и  да  на јавној  расправи није  било представника заинтересоване  јавности.  Извештај  је
достављен Техничкој комисији дана 18.6.2019. године.

Техничка комисија је, након одржане прве седнице, констатовала да предметна студија ознаке
СПУ 03/2019, Нови Сад, мај 2019. садржи недостатке и да су потребне измене и допуне, те je упутила
органу предлог  за  измене и допуне  студије  дана  19.6.2019.  године.  У предлогу је  наведено да је
потребно ажурирање појединих прописа, као и да се детаљније обраде поједина поглавља која се
односе на сам технолошки процес и намену, садржај и унутрашњу организацију објеката у којима се
планира процес производње, да се у студији приложе сигурносне листе за пигменте које оператер
планира да користи у процесу призводње, да се врши праћење квалитета ваздуха по инспекцијском
налогу, да оператер пре почетка производног процеса прибави сагласност надлежног органа на главни
пројекат  заштите  од  пожара  и  да  се  у  току рада  пројекта  тј.  процеса  производње  производа  од
поликарбоната и полипропилена поступа у свему у складу са одредбама важећег Закона о безбедности
и здрављу на раду. Чланом 23. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину је регулисано да
на предлог техничке комисије надлежни орган може захтевати од носиоца пројекта да у одређеном
року изврши измене и допуне у достављеној  студији процене утицаја.  Орган је,  сходно предлогу
Техничке  комисије,  у  складу са  цитираним одредбама Закона  упутио носиоцу пројекта  Захтев  за
измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину број  IV-08/I-501-126/2019-4, дана
19.6.2019. године.

Дана 25.6.2019. године органу су достављена три штампана примерка студије ознаке СПУ 03-
1/2019, Нови Сад, јун 2019. године и један у електронском формату на ЦД-у, међутим због техничких
проблема  са  ЦД-ом,  електронска  верзија  студије  није  могла  да  се  учита.  Представник  носиоца
пројекта је истог дана телефонским путем био обавештен о постојећем проблему, као и о томе да је
потребно  да  се  достави  нови  исправан  ЦД  са  електронском  верзијом  студије,  како  би  техничка
комисија могла да настави са радом. Дана 27.6.2019.  године органу је достављен исправан ЦД са
измењеном и допуњеном студијом, након чега је измењена и допуњена студија прослеђена Техничкој
комисији на даље оцењивање.

Након обављеног оцењивања, Техничка комисија је  једногласно констатовала да је студија
измењена и допуњена у складу са захтевом за измене и допуне студије од 19.6.2019. године, као и да
су  сви недостаци отклоњени и усвојила и органу доставила Извештај са оценом студије о процени
утицаја и предлогом одлуке о давању сагласности бр.  IV-08/I-501-126/2019-к6 од 3.7.2019. године, у
коме се констатује да измењена и допуњена  студија задовољава критеријуме предвиђене Законом о
процени утицаја пројекта на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр. 135/4 и 36/9) и Правилником о
садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 69/2005) и да су мере
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за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на
локацији и ближој околини, у току извођења пројекта,  у току рада пројекта,  у случају удеса и по
престанку рада пројекта, које су предвиђене у студији, подобне. 

Надлежни орган је донео одлуку из тачке I диспозитива овога Решења у складу чланом 24.
став 1. Закона о процени утицаја на животну средину којим је регулисано да надлежни орган доноси
одлуку  о  давању  сагласности  на  студију  о  процени  утицаја  на  основу  спроведеног  поступка  и
извештаја техничке комисије. Мере из тачке II диспозитива овога Решења надлежни орган је донео на
основу члана  24.  став  2.  Закона  о  процени  утицаја  којим  је  регулисано  да  се  одлуком  о  давању
сагласности на студију о процени утицаја утврђују нарочито услови и мере за спречавање, смањење и
отклањање штетних утицаја на животну средину. 

На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.

Такса по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник
РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 -
др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -
усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин.
изн  и  95/2018)  у  износу  од  130,630.00 (стотинуитридесетхиљадашестстотинатридесет)  динара  у
корист рачуна број 840-742221843-57, позив на број 97 69236.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог
решења носилац пројекта може покренути управни спор пред Управним судом у року од
30 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана
објављивања обавештења о донетом решењу у средствима информисања.

Решење доставити:
1. Носиоцу пројекта 
2. Служби за инспекцијско - надзорне послове 
3. Архиви

Обрадио:
Петар Стојановић маст. екол.

Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде
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