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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. и члана 10. став 6. 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 („Службени лист Града Суботице“ бр. 18/17-пречишћен
текст и 30/17), поступајући по захтеву носиоца пројекта “Intercord“ доо Суботица, Београдски пут бр.
242, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат:  „Проширење центра за рециклажу неопасних отпадних
пластичних материјала“,  на  катастарским парцелама 12010/1,  12010/5,  12010/6,  12010/9,  12010/10,
12010/11, 12010/12 и 12009/6 К.О. Доњи град, град, Суботица, у улици Сенћански пут бр. 150, није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
1. поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и

95/18 – др. закон), и прирпадајућим подзаконским актима донетим на основу овог закона;
2. oбезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник

РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони) и припадајућим прописима и током редовног
рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима;

3. обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима;
4. по престанку обављања делатности објекат доведе или задржи у стању које неће имати

негативан утицај на животну средину;
5. поступа  са  отпадним  водама  ускладу  са  Одлуком  о  јавној  канализацији  ("Сл.  лист  града

Суботице", бр. 29/15 и 38/15 – аутентично тумачење, 42/15 и 5/18) и обезбеди да квалитет
отпадних вода које се испуштају у реципијент буде у складу са граничним вредностима које су
порписане датом одлуком;

6. обезбеди да ниво буке током редовног рада пројекта не прелази вредности прописане Одлуком
о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл.  лист града Суботица“,  бр. 33/11) и у
свему  се  придржава  Закона о заштити од буке („Сл.  гласник РС“,  бр. 36/09  и 88/10)  и
припадајућих прописа;

7. прибави дозволу за рад у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
10/13);

8. планиране активности реализује у складу са прописаним условима и мерама заштите животне
средине  које  су  дате  у  поглављу 8.  предметног  захтева  (опис  мера  предвиђених  у  циљу
спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја), а нарочито да:

• манипулативно  транспортне  и  складишне  површине  које  могу  бити  евентуално
зауљене, батонира и изради тако да се сва атмосферска вода или вода од прања истих
каналише и усмери ка песколову и сепаратору масти и уља;



• при већим интензитетима падавина најзагађенији део првог кишног таласа пропусти
кроз сепаратор;

• сепаратор  уља  изведе  са  коалесцентним филтером  који  ће  обезбедити  да  квалитет
излазне воде одговара квалитету за упуштање у земљиште;

• чишћење сепаратора уља повери организацији која је овлашћена за те послове  и која
ће садржај из сепаратора и таложника однети на коначну диспозицију,  уз  издавање
документа о кретању опасног отпада;

• све отпадне воде генерисане радом линије  за  третман пластичних материјала,  када
више не могу да задовоље услове рециркулације у процесу, испушта у подземне базене
који се налазе ван објекта, а одатле у реципијент;

• муљ који остаје након таложења треба посебно одвојити, анализирати и у складу са
анализом извршити његов додатни третман како би се безбедно уклонио са комплекса;

• склопи уговор са надлежним предузећем за одношење комуналног отпада на депонију,
као и о преузимању садржаја из септичке јаме;

III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитвним прописима.

Образложење

Носилац пројекта  “Intercord“  доо Суботица, Београдски пут бр. 242, обратио се овом секретаријату
дана 29.7.2019. године са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Проширење  центра  за  рециклажу  неопасних  отпадних  пластичних  материјала“,  на  катастарским
парцелама 12010/1,  12010/5,  12010/6, 12010/9, 12010/10,  12010/11,  12010/12 и 12009/6 К.О. Доњи град,
град, Суботица, на адреси Сенћански пут бр. 150, Суботица (46.083232⁰; 19.691302⁰).

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева  достављена  је  следећа  документација:  Изјава  о  захтеву  за
одлучивање о потреби процене утицаја,  идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног
пројекта  број  228/19  од  дана  25.7.2019.  године; графички  приказ  микро  и  макро  локације; услови  и
сагласности других надлежних органа  (извод о регистрацији привредног субјекта,  Копија катастарског
плана бр. 953-1/2019-473 од дана 20.5.2019. године, Препис из листа непокретности бр. 20272 К.О. Доњи
град,  21709  К.О.  Доњи  град  и  22146  К.О.  Доњи  град,  од  дана  9.5.2019.  године,  Извод  из  листа
непокретности  бр.  21199 К.О.  Доњи град  од  дана  9.5.2019.  године,  Решење  о  давању сагласности  на
студију о процени утицаја бр.  IV-10-501-314/2009  од дана 1.1.2009. године, Дозвола за увоз неопасног
отпада издата бр. 19-00-00263/2019-06 од дана 24.5.2019. године, Решење о издавању дозволе за третман,
складиштење и транспорт отпада број IV-10-501-349/2010 од дана 27.12.2010. године, Решење о издавању
дозволе за третман, складиштење и транспорт  IV-10-501-159/2010  од дана 15.6.2010. године); графичка
документација и доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2090 динара; други докази
на захтев надлежног органа.

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 31.7.2019. године и у штампаним гласилима Војвођанска сваштара
5.8.2019.  године,  Hrvatska  riječ  9.8.2019.  године и Magyar  Szó  4.8.2019.  године),  као  и заинтересовани
органи  и  организације  путем електронске  поште  (Месне заједнице „Александрово“,  „Бајнат“  и  „Нови
град“ и  Регионални  Архус  центар  Суботица).  У  законом  предвиђеном  року  није  било  достављених
мишљења од стране заинтересоване јавности, органа и организација. 

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања увидом у захтев странке, идејно решење или
идејни пројекат и решења, дозволе и сагласности надлежног и других надлежних органа.

Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину,  поднет од стране  инвеститора  “Intercord“  доо Суботица,  Београдски пут  бр.  242, за
пројекат „Проширење центра за рециклажу неопасних отпадних пластичних материјала“ који се реализује
на катастарским парцелама 12010/1, 12010/5, 12010/6, 12010/9, 12010/10, 12010/11, 12010/12 и 12009/6 К.О.
Доњи град, град, Суботица.

Из  идејног решења орган је  утврдио да  носилац пројекта  планира да  повећа  капацитете  третмана
отпада и у ту сврху би један део опреме задржао и проширио, а други би уклонио из производње односно
процеса третмана отпада. Носилац пројекта планира да задржи линије за третман боца, екструдирање и
третман фолије и постројење за третман отпадних вода и да постави још једну нову истоветну линију за
третман фолије, још једно постројење за обраду отпадних вода, два шредера за пластику, гиљотину за
пластику и линију за сортирање фолије, а да уклони линију за третман разнородних материјала и израду



гранулата поступцима сабијања у подручју термичког омекшавања. Такође је утврђено да у односу на
претходни технолошки процес третмана неопасног отпада-пластике, оператер планира да задржи процесе
третмана боца, фолије, екструдирања (који је само по капацитету повећан) и процес за обраду отпадних
вода,  а  проширењем је  планирано додавање машина за механички третман пластичних материјала (за
млевење  пластике  на  шредеру  и  гиљотини)  и  сортирање  фолије,  услед  чега  ће  доћи  до  повећања
капацитета прерађеног отпада,  количине произведене сировине – гранулата и степена искоришћености
отпадне  пластике.  Технолошки  процеси  који  се  одвијају  у  оквиру  постројења  могу  се  поделити  на
технолошке  процесе  припреме  отпадних  материјала  за  рециклажу и  третман,  припрему материјала  за
поступке израде гранулата, израду гранулата екструдирањем, пратеће технолошке процесе и формирање
документације захтеване законским прописима из области управљања отпадом. На предметној локацији
материјали ће се за поступке израде гранулата припремати у оквиру неколико независних технолошких
линија: линија за отварање бала и сортирање фолије, машине за ситњење материјала, линија за третман
боца, линија за третман фолија. Старом студијом су обухваћене линије за третман боца, једна линија за
третман фолија и линија за третман једнородних материјала (уклоњења је и планира се постављање још
једне линије за третман фолија). Носилац пројекта планира на предметној локацији, у оквиру постројења,
додавање линије за третман бала и сортирање фолије, машине за ситњење материјала (гиљотина и два
шредера) и још једна линија за третман фолија. У оквиру линије за отварање бала и сортирање фолије
носилац пројекта планира да постави машине за механичко отварање бала ради повећања ефикасности.
Расуте фолије ће бити транспортоване до кабине за сортирање фолија. Сортирање се врши негативном
селекцијом, која подразумева да отпадне фолије преко покретне траке, радници који стоје уз њу, ручно
одвајају све оно што није фолија. Затим је планирано да се гиљотином и шредером врши уситњавање
пластичних материјала,  да  би се  добили комадићи пластике  (љуспе)  величине од 6-12  mm.  Линије  за
третман боца, третман фолије и екструдирање су обухваћене претходном студијом, осим што је у циљу
повећања капацитет а постројења планирано постављање још једне машине за третман фолије, као и за
екструдирање. Готови производи из описаних технолошких процеса су LDPE, HDPE и PP регранулати у
свим бојама и квалитетима. Пројектовани годишњи капацитет је прерада 10000 тона годишње отпадне
пластике у асортиману боца и фолија.

Увидом  у  достављану  документацију  о  издатим  дозволама  за  управљање  отпадом  које  поседује
носилац пројекта  надлежни  орган  је  утврдио  да  је  на  студију  о  процени  утицаја  затеченог  стања  на
животну  средину Служба  за  комуналне  послове  предузетништво  и  заштиту животне  средине  Градске
управе  Града  Суботице,  дала  сагласност  решењем бр.  IV-10-501-314/2009  од  дана  1.1.2010.  године  за
пројекат „Центар за рециклажу отпада пластичних полимера и кополимерних материјала са зелене листе
отпада“. Утврђено је да оператер поседује дозволу за третман, складиштење и транспорт отпада које је
издао надлежни орган решењем бр.  IV-10-501-159/2010  од дана 15.6.2010.  године.  Такође  је  увидом у
документацију из архиве градске управе Града Суботице, утврђено да је носиоцу пројекта издато Решење
да није потребна студија о процени утицаја на животну средину бр. IV-10-501-325/2010 од дана 1.12.2010.
године, решење се односило на другу фазу пројекта која се односила на додавање предметној дозволи
неопасног  металног  отпада,  отпада  од папира,  стакла,  комбиноване  амбалаже  и  отпадних пнеуматика.
Решење о издавању дозволе за третман, складиштење и транспорт отпада бр. IV-10-501-349/2010 од дана
27.12.2010. године је издато од стране службе за комуналне послове, предузетништво и заштиту животне
средине Градске управе Града Суботице. Орган је такође утврдио да је оператеру издато Решење о измени
решења о издавању дозволе за третман, складиштење и транспорт отпада дана 1.9.2016. године у коме се
делу  о  општим  условима  додаје  реченица  „Простор  ограђен  жичаном  оградом  и  опремљен
противпожарном опремом за складиштење балиране пластике површине око 370 m2“. Орган је на основу
достављене документације утврдио и да носилац пројекта поседује дозволу за увоз неопасног отпада коју
је  издало  Министарство  заштите  животне  средине  решењем  бр.  19-00-00263/2019-06,  дана  24.5.2019.
године, као и дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије број
19-00-00289/2015-16 од дана 29.9.2015. године.

Увидом у  План генералне регулације 12 за  зону просторне целине – дела мз „Кер“,  „Прозивка“  и
„Бајнат“ („Сл. лист Града Суботице“ бр. 39/2016), орган је утврдио да се према плану предметна локација
налази према постојећој намени простора и основним урбанистичким карактеристикама простора, у блоку
44 где се налазе индустријски објекти за рециклажу пластике, као и да предметна парцела припада зони
индустрије, производње.

На основу Уредбе 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 14.  –  Остали  пројекти; подтачка  2.  –  Постројења  за  управљање
отпадом ; црта  3 –  Третман отпада који није опасан; критеријум – сви пројекти који нису наведени на
Листа I и тачка 14. – Остали пројекти; подтачка 2. – Постројења за пречишћавање отпадних вода; црта 2. -
технолошке отпадне воде; критеријум – сви пројекти), чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за
које се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину. 

Приликом доношења одлуке у складу са законски утврђеним критеријумима, орган је узео у обзир да је



за постројење за управљање отпадом на предметној локацији израђена студија о процени утицаја затеченог
стања,  на  коју  је  Служба  за  комуналне  послове  предузетништво  и  заштиту  животне  средине,  дала
сагласност решењем бр. IV-10-501-314/2009 дана 1.1.2010. године, а да су сви процеси који се планирају у
датом постројењу били обухваћени претходном студијом када узмемо у обзир да нема примене нових
сировина,  хемијских  препарата  или  хемијских  процеса,  јер  се  ради  само  о  проширењу  капацитета
постројења. Орган је такође узео у обзир да у остављеном року није било примедби, нити достављених
мишљења од стране органа,  организација и заинтересоване јавности на предметни пројекат.  Приликом
доношења одлуке је узето у обзир и да се локација на којој се пројекат реалазије налази према плану
генералне  регулације  12  за  зону  просторне  целине  –  дела  мз  „Кер“,  „Прозивка“  и  „Бајнат“  у  зони
индустрије – производње. 

У  складу са  горе  наведеним,  орган  оценио  да  се  применом одговарајућих  мера  заштите  животне
средине, као и придржавањем прописа из области управљања отпадом, заштите од буке, заштите вода,
заштите  ваздуха  и заштите од пожара,  могући негативни утицаји на житовну средину могу свести на
минимум и без израде студије о процени утицаја на житовну средину.

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на животну
средину,  надлежни  орган  може  утврдити  минималне  услове  животне  средине  у  складу  са  посебним
прописима, што је и учињено.  Орган је одлуку из тачке II-7.  диспозитива овог решења  донео у складу са
чланом 56. став 1. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.  36/09 и 10/13) којим је прописано да
реконструисани стационарни извор загађивања за који није прописана обавеза израде студије о процени
утицаја на животну средину, може да почне са радом пошто прибави дозволу за рад. 

Узимајући у обзир наведено, 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 480,00
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.  43/2003,
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,  3/18 –
испр., 50/18 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 усклађени дин. изн.). 
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