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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 18. и 24. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени Гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09),  члана 33. и 34 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи
Града Суботице ("Сл. лист града Суботице", бр. 18/17 - пречишћен текст и 30/17) и овлашћења број
IV-031-201/2016-8 од 1.12.2016. године, поступајући по захтеву „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“
доо, Београд,  Савски венац-Пивљанина Баја бр. 9  у поступку одлучивања о давању сагласности на
Студију о процени утицаја пројекта на животну средину пројекта „Реконструкција и промена намене
постојећег пословног објекта у погон за производњу осталих производа од пластике“ који се налази у
улици Сегедински пут бб, на катастарској парцели број 14729/1 КO Нови град, доноси:

РЕШЕЊЕ

I  -  Даје  се  сагласност  на Студију о  процени  утицаја  на  животну  средину  за  пројекат
„Реконструкција  и  промена  намене  постојећег  пословног  објекта  у  погон  за  производњу осталих
производа од пластике“ на катастарској парцели број  14729/1 КO Нови град,  који се налази у улици
Сегедински пут бб, Суботица, израђену од стране предузећа за инжењеринг и консалтинг „AURORA
GREEN“,  Булевар Зорана Ђинђића 159/4, Београд – исправљена, измењена и допуњена студија (бр.
С1-08/2017-1 од Марта, 2018. 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 - Решење и предметна Студија о процени утицаја саставни су део техничке документације.
IV - О трошковима поступка биће решено посебним решењем.

Образложење

Предузеће „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ доо, Београд, Савски венац-Пивљанина Баја
бр.  9 обратило се овом Секретаријату као надлежном органу за  давање сагласности на Студију о
процени  утицаја  пројекта  на  животну  средину  за  пројекат  „Реконструкција  и  промена  намене
постојећег пословног објекта у погон за производњу осталих производа од пластике“ на катастарској
парцели  број  14729/1  КO  Нови  град  који  се  налази  у  улици  Сегедински  пут  бб (46.102960⁰,
19.727003⁰),  за  који је  обим  и  садржај  одређен  Решењем  бр.  IV-08/I-501-415/2017  од  28.11.2017.
године.



Уз захтев подносилац је приложио: Три примерка студије, електронску верзију, три примерка
нетехничког краћег приказа података израђених од стране предузећа за инжењеринг и консалтинг
„AURORA  GREEN“, Булевар  Зорана  Ђинђића  159/4,  Београд и потврду  о  уплати  републичке
административне таксе

Решењем број IV-08/I-021-1/2018-1 од  4.1.2018. године образована је Техничка комисија 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 рада објекта на окружење. 

О поднетом захтеву,  времену и месту јавног увида и јавне расправе, обавештена је јавност
путем сајта Града Суботице (4.1.2018. године), средстава јавног информисања („Суботичке Новине“
(12.1.2018.  године),  „Hrvatska  riječ“  (12.1.2018.  године),  „Мagyar  Szó”(10.1.2018.  године),  а
заинтересованим органима и организацијама обавештење је дoстављено путем електронске поште
(Регионални Архус центар Суботица и МЗ Нови град), те је организован јавни увид и јавна расправа,
у складу са Законом.

О  организованом  јавном  увиду  и  јавној  расправи,  Секретаријат  је  сачинио  извештај  са
систематизованим  прегледом  мишљења  заинтересованих  органа  и  организација  и  доставио  га
Техничкој комисији дана 2.2.2018. године, којим је констатовано да је током трајања јавног увида, од
заинтересоване  јавности увид  у  предметну  студију извршила  Сњежана  Митровић  представница
Регионалног Архус центра Суботица и да је органу дана 31.1.2018. године доставила мишљење и
питања везана за студију. Мишљење везано за предметну Студију је такође достављено и од стране
Центра  за  екологију и одрживи развој  (ЦЕКОР).  На  јавној  расправи одржаној  2.2.2018.  године  у
просторијама Службе за заштиту животне средине од представника заинтересоване јавности су биле
присутне  представница  Регионалног  Архус  центра  Суботица,  Сњежана  Митровић  и  Центра  за
екологију и одрживи развој  (ЦЕКОР),  Бјанка Чутурило,  представници чланова техничке комисије,
носиоца пројекта и израђивача студије, надлежног органа и медија са телевизије Суботица. Након
излагања студије од стране израђивача достављена питања и прмедбе која су се односила на студију
су била изнета од стране представника заинетересоване јавности по којима је инвеститор заузимао
ставове. Сњежана Митровић је изнела и појаснила примедбу на предметну студију која се односила
на загађење ваздуха и воде и поставила питање какав ће утицај објекти имати на природно добро
Парка  природе  „Палић“;  По  овом  питању инвеститор  са  израђивачем  Студије  је  образложио  да
штетног утицаја преко отпадних вода неће бити пошто вода није укључена у процесе производње, а
што се тиче загађења ваздуха да се не очекује емисија која би значајније утицала на животну средину
и да не постоји класичан емитер на постројењу зато што се грануле топе. Члан техничке комисије
Каталин Такач је додала и појаснила да загађење зависи од врсте сировине која се користи у процесу
производње, а обзиром на то да се планира коришћење полипропилена у току редовног рада пројекта,
да  се  не очекује  значајнији утицај  на животну средину.  Што се  тиче  осталих питања везаних за
студију представница регионалног Архус центра их није поставила зато што је на њих одговорено
током презентације студије од стране израђивача.

Представница удружења ЦЕКОР Бјанка Чутурило је изнела примедбе које се односе на састав
адитива који се користе у процесу производње и поставила питање да ли су на листи канцерогених
материја. Инвеститор је образложио да постоје безбедносне листе са подацима о начину поступања са
свим материјама из производње како би се сачувала животна средина као и да ће поступати у складу
са инструкцијама које су дате у њима и да је процес производње технолошки затворен процес те да
нема емисије. Следеће питање се односило на 1000l улазне воде на дан која се троши у постројењу и
шта се ради са том водом. По постављаном питању инвеститор је заузео став да се навадена количина
воде не користи у процесима производње него у санитарне сврхе и да је тај износ добијен р aчунањем
просечне  количине  воде  која  се  троши  по  раднику.  Следеће  питање  се  односило  на  близину
постројења водозахвату  II.  По коме је  заузет  став да су добијени локацијски услови за  наведену
локацију као и да су добијени водни услови са прописаним мерама којих се потребно придржавати у
току рада предметног пројекта.

Председница  техничке  комисије  Горадана  Гавриловић  је  изнела  да  се  примедба  коју  је
представница ЦЕКОРА Бјанка Чутурило упутила инвеститору, а која се односи на безбедносне листе
примећена од стране чланова комисије и да ће допуна у том делу студије бити свакако тражена од
инвеститора. Такође је навела и да је шифра делатности подносиоца захтева „ONDAPLAST BALKAN
PROPERTY“ куповина и продаја властитих некретнина-6810,  док ће се  инвеститор на предметној
локацији бавити производњом пластике и да ће бити потребно тумачење и консултација у погледу



примене Закона у овом случају.

Електронским путем  орган  је  Министарству заштите  животне  средине  доставио  уговор  о
закупу непокретности између подносиоца захтева (у уговору Закуподавца) и Закупца „ОNDAPLAST
BALKAN“ доо Београд чија је шифра претежне делатности 2229-производња осталих проузвода од
пластике и затражио тумучење члана 2. став 1. тачка 3  Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у коме се наводи да носилац пројекта јесте подносилац захтева
за добијање дозволе или одобрења за изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција
у природи и природном окружењу, односно лице које планира да обавља или обавља делатност из
области која је предмет процене утицаја на животну средину. Тумачењем Закона о процени утицаја на
животну средину Министарство наводи да је процена утицаја на животну средину превентивна мера
заштите  животне  средине  заснована  је  на  изради  студија  и  спровођењу конслутација  уз  учешће
јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји
одређених пројеката на живот и здравље људи и животну средину, као и  да се утврде мере којима се
штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката.
Из надлежног министарства наводе да је на основу члана 2. став 3. Уговора о закупу непокретности
утврђено да се Закуподавац обавезује да до момента ступања на снагу уговора исходује све дозволе и
овлашћења  у  вези  са  непокретностима  које  су  предмет  уговора,  а  које  су  неопходне  за  њихово
функционисање и обављање делатности Закупца и да у скалду са наведеним субјекат „ONDAPLAST
BALKAN PROPERTY“ доо Београд може бити носилац пројекта и дати исти у закуп, под условима да
у  потпуности  обезебеди  услове  и  спроведе  мере  за  спречавање,  смањење  и  отклањање  штетних
утицаја на животну средину, истовремено поштујући и друге релевантне прописе из области заштите
животне средине. 

Техничка комисија је, након седнице одржане 2.2.2018. године, упутила овом органу предлог
за измене и допуне студије (ознаке: Децембар 2017. године), а Служба је упутила носиоцу пројекта
Захтев за измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину број IV-08/I-501-21/2018-1,
дана 14.2.2018. године. Органу је  дана 27.2.2018. године достављена измењена и допуњена студија о
процени  утицаја  на  животну  средину  са  ознаком  С1-08/2017  од  Фебруара,  2018.  године.  Након
анализе студије на 2. седници техничке комисије, органу је упућен предлог за одобрење додатног рока
за исправку, измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину бр. IV-08/I-501-21/2018-
к6, на основу којег је орган донео Захтев за измену и допуну студије број IV-08/I-501-21/2018-3 који је
упутио  носиоцу пројекта.  Дана  13.3.2018.  године  органу је  достављена  исправљена,  измењена  и
допуњена  студија  под  бр.  С1-08/2017-1  од  Марта,  2018.  године.  Након  одржане  треће  седнице
техничке комисије у записнику је констатовано да су чланови техничке комисије оценили да су сви
недостаци  отклоњени и  у извештају са  оценом студије  о  процени  утицаја  и  предлогом  одлуке  о
давању  сагласности  бр.  IV-08/I-501-21/2018-к9,  техничка  комисија  је  констатовала  да  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 за спречавање, смањење и отклањање могућих
штетних утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења
пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта, предвиђене у студији, подобне. 

Члан 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр.
135/04 и 36/09) гласи да надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени
утицаја  или  о  одбијању захтева  за  давање  сагласности  на  студију о  процени  утицаја,  на  основу
спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у року од десет
дана од дана пријема извештаја. 

Стога је  орган на  основу спроведеног поступка  и  извештаја  са  оценом студије  о  процени
утицаја  и  предлога  одлуке  о  давању сагласности  техничке  комисије  на  исправљену,  измењену и
допуњену студију бр. С1-08/2017-1, донео одлуку 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.  и  113/2017)  у  износу  од  129.210,00
(једнастотинадвадесетидеветхиљададвестотинедесет) 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. Регионалном Архус центру Суботица
4. ЦЕКОР – Центру за екологију и одрживи развој
5. Архиви

Обрадио:
Петар Стојановић маст. екол.

Секретар Секератријатa
Ливија Нађ, маст.инж.пољ.


