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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 („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Сл. 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 носиоца пројекта „ЈАДРОПЛАСТ“ д.о.о., Суботица, Чантавирски пут бб, по
овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Постројење за обављање делатности третмана, односно
складиштења, поновног искориштења неопасног отпада од полиетилена“, на катастарској парцели
35947/4 К.О. Доњи Град, у улици Чантавирски пут бб, у Суботици, није потребна израда студије о
процени утицаја на животну средину.
II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура следеће:
•

•
•
•

•

•

Складиштење и третман неопасног отпада обавља у складу са Правилником о условима и
начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (Сл. гласник РС бр 98/10);
На свим површинама и објектима који ће се користити за складиштење отпада обезбеди
стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја;
Операције третмана обавља у затвореном простору и спроведе мере којима ће се емисија
прашине у ваздух свести на најмању могућу меру;
Не користи изворе буке чији највиши меродавни ниво емитован у отворени простор животне
средине прелази вредност максималних дозвољених нивоа у складу са Одлуком о мерама за
заштиту од буке у животној средини („Сл. лист града Суботица“, бр. 48/20) и у свему се
придржава Закона о заштити од буке („Сл. гласник РС“, 36/09 и 88/10) и припадајућих
прописа;
Предвиди мере за спречавање загађивања воде и земљишта до кога може доћи у случају
удесних ситуација;
Обезбеди сепаратни систем прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, односно,
интерне канализационе мреже, и то посебно за условно чисте атмосферске воде, потенцијално
загађене атмосферске воде и санитарно-фекалне воде, као и да са отпадним водама поступа у
складу 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;
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•
•
•
•

У току редовног рада обезбеди редовно чишћење и одржавање објекта, приступних и
манипулативних површина чиме се смањује могућност загађивања;
Обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.
Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони ) и припадајућим прописима и
током редовног рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима;
Обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима и
По престанку обављања делатности објекат доведе или задржи у стању које неће имати
негативан утицај на животну средину.

III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитвним прописима.
Образложење
Носилац пројекта „ЈАДРОПЛАСТ“ д.о.о., Суботица, Чантавирски пут бб, обратио се овом
секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Постројење за обављање делатности третмана, односно складиштења, поновног искориштења
неопасног отпада од полиетилена“, на катастарској парцели 35947/4 К.О. Доњи Град, у улици
Чантавирски пут бб, у Суботици (46.057316⁰; 19.680552⁰). Захтев је евидентиран у писарници Градске
управе Суботице дана 22.10.2020. године.
Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: Информација од Секретаријата за
грађевинарстви под бројем IV-05-353-451/2020 од дана 13.10.2020. године; приказ микро и макро
локације; Радни план управљања отпадом, бр. 1-4/20, Април 2020; План заштите од удеса, бр. 5-4/20,
Април 2020; План за затварање постројења, бр. 2-4/20, Април 2020; Изјава о методама третмана
отпада, бр. 4-4/20, Април 2020 и доказ о уплати административне таксе у износу ид 2.100,00 динара
од дана 23.09.2020. године.
У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр. 135/04 и 36/09), јавност је о поднетом захтеву обавештена оглашавањем у средствима јавног
информисања (на сајту Града Суботице 28.10.2020. године и у штампаним гласилима Суботичке
новине 30.10.2012., Hrvatska riječ 30.10.2020. и Magyar Szó 31.10 и 01.11.2020. године), као и
заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Александрово“ и
Регионални Архус центар Суботица – 28.10.2020).
У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности,
заинтересованих органа и организација.
Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о пореби процене
утицаја на животну средину. Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање
о процени утицаја на животну средину, поднет од стране инвеститора „ЈАДРОПЛАСТ“ д.о.о.,
Суботица, Чантавирски пут бб, за пројекат: „Постројење за обављање делатности третмана, односно
складиштења, поновног искориштења неопасног отпада од полиетилена“, на катастарској парцели
35947/4 К.О. Доњи Град, у улици Чантавирски пут бб, у Суботици. Из достављене документације је
утврђено да се предметним пројектом планира третман односно складиштење, поновно искорештење
неопасног отпада – полиетилена. Пројекат се реализује о постојећем објекту у коме врши производња
готових производа ПЕ (полиетилен) цеви за наводњавање и ПЕ регранулата коришћењем сировине
полиетилена и отпадног полиетилена. Oбјекат чини постојећи погон који се користи за третман и
складиштење технолошког неопасног отпада који настаје при обављању различитих облика
производње и који се сакупља директно од генератoра отпада, или од оператера који се баве
сакупљањем и транспортом отпада, као и сакупљањем од стране инвеститора, који поседује дозволу
за сакупљање и транспорт неопасног отпада. У оквиру комплекса се налазе следећи објекти:
производни погон – хала за третман секундарне сировине полиетилена, помоћне просторије и
складиште секундарне сировине – отпада од полиетилена. Објекти за третман неопасног отпада су
изведени као објекти са армираним бетонским темељима, са дрвеном кровном конструкцијом
покривеном црепом док је складиште за пријем отпада делимично покривено а делимично отвореној
избетонираној подлози. Складиште неопасног отпада је изграђени отворени простор, који је
избетониран. Обезбеђен је манипулативни простор за прилаз складишту, за пријем отпада на
складиште и отпрема отпада до постројења за третман отпада. Врсте отпада које се користе у
постројењу су:
1. Отпадна пластика (ПЕ) – 02 01 04;
2. Отпадна пластика (ПЕ) – 07 02 13;
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3. Обрада пластике (ПЕ) – 12 01 05;
4. Пластична амбалажа (ПЕ) – 15 01 02;
5. Пластика (ПЕ) – 17 02 03 и
6. Пластика (ПР) – 20 01 39.
Постројење за третман и складиштење неопасног отпада ради у две смене у току радног дана,
пет радних дана у недељи. Капацитет прераде отпада је cca 1.500 kg дневно са производњом –
прерадом од 350 t годишње. Пројекат се изводи ради боље искориштености инсталисаних капацитета
као и коришћење секундарних сировина неопасног отпада, при чему се обезбеђује поновно
искоришћење отпада у складу са Р листом Правилника о категоријама, испитивању и класификацији
отпада („Сл гласник РС“, бр. 56/10 и 93/19). Укупни капацитет постројења за третман отпада (за све
врсте) на годишњем нивоу је 350.000 kg за полиетилен. Планирани капацитет складишта на
годишњем нивоу је 250 t.
Операције управљања отпадом подразумевају 3 фазе:
1. Фаза – Прикупљање сировине отпада (ПЕ)
Материјал се прима као разврстан, балиран или у ринфузи – у џамбо врећама на простору за
пријем отпада. Отпад се односи на складиште отпада одговарајућим транспортним средством –
виљушкаром. Код пријема отпада који се преузима од овлашћених оператера за сакупљање и
транспорт отпада врши се визуелни преглед отпада (његове чистоће, врсте).
2. Фаза – Складиштење сировине – отпада на складишном простору
Складиште сакупљеног отпада врши се делом на отвореном, избетонираном простору, а делом
на покривеном простору укупног капацитета од 20 t сакупљеног отпада на дневном нивоу. Отпад је
упакован у бале или је у џамбо врећама и нема могућности расипања. Омогућен је несметан прилаз за
манипулацију са отпадом (истовар, утовар и транспорт до постројења за третман отпада). Складиште
поседује стабилну бетонску подлогу. Сировина за добијање готовог производа је: ПЕ – балирана
мешана фолија, кесе, стреч фолија и ПЕ – истрошени, бризгани производи. Простор за складиштење
отпада је површине 350 m 2. Запремина складишног простора је cca 900 m3. Отпад се складишти у
џамбо врећама и у балама при доремању од власника отпада.
3. Фаза – Сортирање (разврставање) ПЕ отпада
Врши се у производној хали где се врши и млевење ПЕ отпада.
Операције – третман ПЕ разврстаног отпада подразумева:
 Млевење – дробљење ПЕ се врши у 4 млина за мелвење
 Прање самлевене сировине
 Центрифугирање
 Хлађење сировине
 Дистрибуција сировине у резервоар
Орган је из достављене информације о локацији ид дана 13.10.2020. године од стране
Секретаријата за грађевинарство утврдио да се према важећој планској документацији – Плана
генералне регулације III за део зоне „Александрово“ у Суботици („Сл. Лист Града Суботице“, бр.
52/12) предметна парцела налази у делу блока 52 који је намењен за производњу – привреду, односно
у зони 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 и то: одлагалишта и складишта отпада који није опасан капацитета до 50 t
на дан и третман отпада који није опасан сви пројекти који нису наведени у Листи I), чиме се
предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на
животну средину.
Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињенице да се пројекат реализује у зони прозводње (производња-привреда), да је делатност
којом носилац пројекта планира да се бави дозвољена за ову зону у складу са важећом планском
документацијом, да се у непосредној близини предметне локације не налазе стамбени, већ само
привредни објекти, да извођење, рад или престанак рада пројекта не подразумеа активности које ће
представљати физичке промене на локацији, да нема значајнијег коришћења природних ресурса, да се
током редовног рада не очекује испуштање загађујућих или било каквих опасних, отровних или
непријатних материја у ваздух, да у непосредној близини нема заштићених подручја нити места од
историјског и културног значаја, као ни осетљивих локација (школе, болнице, верски објекти), као и
да у законски предвиђеном року није било достављених примедби и мишљења од стране

-3/4-

заинтересоване јавности.
У складу са горе наведеним, орган је оценио да се применом одговарајућих мера заштите
животне средине, као и придржавањем прописа из области управљања отпадом, могући негативни
утицаји на животну средину могу свести на минимум и без израде студије процене утицаја на
животну средину.
У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
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 у овом случају и учињено.
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. 43/03, 51/03 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, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - усклађени дин. изн, 95/18, 38/19 –
усклађени дин. изн., 86/19, 90/19 - испр. и 98/20 - усклађени дин. изн.).
Обрађивач:
Нора Секер, маст. биолог
Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде
Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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