
    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за изградњу, урбанизам 
и локални економски развој 
Број: 501-3/2020-IV-02
Дана: 06.04.2020. године 
Р А Ч А

На основу чл. 14., 28. и 33.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС“,
бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и
95/2018-аутентично тумачење), поступајући по захтеву који је поднео носилац пројекта ”Swiss papier”Swiss papier”Swiss papier”
д.о.о.  (МБ:  21102687,  ПИБ:  108968135)  из  Београда,  Булевар  Михајла  Пупина  10Б/2, преко
пуномоћника „ECOlogica URBO“ ДОО из Крагујевца,  за  ажурирање Студије о  процени утицаја на
животну  средину  Пројeкта  постројења  за  третман  отпадних  вишеслојних  амбалажних  материјала,
Одељење  за   изградњу,  урбанизам  и  локални економски развој  Општинске  управе  општине  Рача
доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1.   Обавезује се носилац пројекта ”Swiss papier”Swiss papier”Swiss papier” д.о.о. (МБ: 21102687, ПИБ: 108968135) из Београда,
Булевар Михајла Пупина 10Б/2,  да ажурира постојећу  Студију о процeни утицаја  на животну
срeдину  Пројeкта постројења за третман отпадних вишеслојних амбалажних материјала на кат.
парцели  бр.  90/1  КО  Рача на  коју  је  дата  сагласност  решењем  бр.  501-19/2016-IV-02-3  од
09.03.2017. године.

2. Носилац пројекта је у обавези да посебно обради поглавља у којима је одступљено од претходног
пројекта  и  ажурирану  Студију  о  процени утицаја  на  животну средину  предметног  пројекта  у
погледу обима и садржаја изради у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну
средину  (''Службени  гласник  РС“,  бр.  135/04  и  36/09) и  Правилником  о  садржини  студије  о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/2005).

3. Нетехнички краћи приказ података наведених у ажурираној студији израдити као посебан сепарат
студијe који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије, а написане једноставним
нетехничким  језиком,  са  мерама  заштите  животне  средине  и  програмом  праћења  утицаја  на
животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.

4. Уз  ажурирану  студију  о  процени  утицаја  приложити  копије  услова  и  сагласности  других
надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом.

5. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од коначности овог решења, поднесе захтев
за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја пројекта на животну средину из
тачке 1. овог решења.
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Образложење

Носилац пројекта ”Swiss papier”Swiss papier”Swiss papier” д.о.о. (МБ: 21102687, ПИБ: 108968135) из Београда, Булевар Михајла
Пупина 10Б/2,  поднео је  преко пуномоћника  „ECOlogica URBO“ ДОО из Крагујевца  Одељењу за
изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача  захтев  бр.  501-
3/2020-IV-02 дана  12.02.2020. године  за  ажурирање Студије о процeни утицаја на животну срeдину
Пројeкта постројења за третман отпадних вишеслојних амбалажних материјала на кат. парцели бр.
90/1 КО Рача.

Уз захтев су приложени потребни попуњени упитници за одређивање обима и садржаја ажуриране
студије о процени утицаја на животну средину (Прилог 2 –део  I  и II) које је обрадио пуномоћник
Предузеће за планирање,  пројектовање и екологију „ECOlogica URBO“ ДОО из Крагујевца,  као и
доказ  о  уплати републичке  административне  таксе  у  износу  од  2090,00  динара  и  доказ  о  уплати
локалне административне таксе у износу од 100,00 динара и 310,00 динара.

Поступајући  по  захтеву,  надлежни  орган  је  извршио  увид  у  службену  евиденцију  органа  и
констатовао да је на Студију о процeни утицаја на животну срeдину Пројeкта постројења за третман
отпадних  вишеслојних  амбалажних  материјала на  кат.  парцели  бр.  90/1  КО Рача дата  сагласност
решењем бр. 501-19/2016-IV-02-3 од 09.03.2017. године, да је за извођење радова на реконструкцији
објекта на кат. парцели бр. 90/1 КО Рача издато решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-RAC-
35036-ISAW-1/2018  (инт.бр.  351-497/2018-IV-02-1)  од  28.11.2018.  године  и  решење  о  употребној
дозволи бр. ROP-RAC-12743-IUPH-2/2019 (инт.бр. 354-14/2019-IV-02-1) од 28.05.2019. године, као и
интегрална дозвола бр. 501-6/2018-IV-03 дана 06.11.2019. године за складиштење и третман неопасног
отпада на локацији оператера, на кат.  парцели бр. 90/1 КО Рача.  Такође,  од надлежног органа за
урбанизам,  по  службениј  дужности је  прибављена  Главна  свеска  Пројекта  за  извођење објекта  за
рециклажу вишеслојне  картонске  амбалаже,  папира  и  картона  и  производњу папира  и  картона  и
информација о локацији  за реконструкцију објекта  -  постројења за третман отпадних вишеслојних
амбалажних материјала за к.п.бр.90/1 КО Рача бр. 350-сл./2020-V-02 од 31.03.2020. године.

Дана 12.03.2020. године, сагласно чл. 12, а у вези са чл. 28. и 29. Закона о процени утицаја на животну
средину („Сл.  гласник  PC",  бр.  135/04  и  36/09), о  поднетом захтеву обавештена  је  јавност  путем
оглашавања преко локалног листа “Крагујевачке“, званичног сајта надлежног органа и огласне табле у
улазном  холу  зграде  општинске  управе.  У  законом прописаном року  нису  достављена  мишљења
заинтересованих органа, организација и јавности. 

Након  разматрања  поднетог захтева, надлежни орган је утврдио да се предметни објекат налази под
тачком 14,  подтачка  2 – Постројења за  управљање отпадом Листе II  Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08), да се кат. парцела бр. 90/1 КО Рача
налази у радној зони Плана генералне регулације градског насеља Рача („Службени гласник општине
Рача“, бр. 11/2012 и 14/2015) и да је планирана реконструкција објекта у складу са важећим планским
документом, а у складу са  информацијом о локацији  бр. 350-сл./2020-V-02 од 31.03.2020. године.  У
односу на претходну студију, као и што је у захтеву наведено, jедна од битних технолошких промена
на предметном постројењу,  у односу на почетну технологију,  је та да се  у технолошком процесу
рециклаже  отпадних  вишеслојних  амбалажних  материјала  мења  укупна  количина  по  индексним
бројевима за папир, односно додаје се још један индексни број 20 01 01 - папир и картон, науштрб
индексних  бројева  05  01  01  -  папирна  и  картонска  амбалажа  и  19  12  01  -  папир  и  картон,  док
планирани максимални капацитет прераде предметног амбалажног отпада на дневном, месечном и
годишњем  нивоу  остаје  непромењен.  С  обзиром да  је  након  добијања  сагласности  на  Студију  о
процени  утицаја  на  животну  средину  дошло  до  напред  наведених  технолошких  промена  на
предметном  постројењу,  носилац  Пројекта  је  поднео  захтев  за  одређивање  обима  и  садржаја  за
ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта Постројења за третман отпадних
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вишеслојних  амбалажних материјала  на  кп.бр.90/1  КО Рача,  општина  Рача,  надлежном органу  за
заштиту животне средине у општини Рачи.

Сагласно члану 28. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и
36/09),  носилац  пројeкта  је  дужан  да  са  рeализацијом,  односно  изградњом и  извођeњeм пројeкта
отпочнe у року од двe годинe од дана пријeма одлукe о давању сагласности на студију о процeни
утицаја. По истeку рока из става 1. овог члана, на захтeв носиоца пројeкта, надлeжни орган можe
донeти одлуку о изради новe студијe о процeни утицаја или ажурирању постојeћe студијe о процeни
утицаја.  О  ажурирању  постојeћe  студијe  о  процeни  утицаја,  надлeжни  орган  одлучујe,  на  захтeв
носиоца  пројeкта,  и  ако  у  току  изградњe,  односно  извођeња  пројeкта,  носилац  пројeкта  мора  да
одступи од докумeнтацијe на основу којe јe израђeна студија о процeни утицаја на животну срeдину
на коју јe дата сагласност. Захтeв садржи податкe прописанe за захтeв за одрeђивањe обима и садржаја
студијe о процeни утицаја, а на поступак по овом захтeву  сходно сe примeњују одрeдбe овог закона
којима сe урeђујe одрeђивањe обима и садржаја студијe о процeни утицаја и одлучивањe о давању
сагласности на студију о процeни утицаја.

Имајући  у  виду  све  изложено,  а  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину
(''Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), одлучено је као у диспозитиву.

Републичка административна такса наплаћена је у износу од 2090,00 динара по тарифном броју 186.
Закона  о  републичким  административним  таксама  (”Swiss papier”Службени  гласник  РС”Swiss papier”,  бр.43/2003,  51/2003-
испр.,  61/2005,  101/2005-  др.закон,  5/2009,  54/2009,  50/11,  70/11-усклађ.дин.изн,55/2012,  93/2012,
47/2013-усклађ.дин.изн.,  65/2013-др.закон,  57/2014-усклађ.дин.изн.,45/2015-усклађ.дин.изн.,
83/2015,112/2015,  50/2016-усклађ.дин.изн.,  61/2017-усклађ.дин.изн.,  113/2017,  3/2018-испр.,  50/2018-
усклађ.дин.изн.,  95/2018,  38/2019  –  усклађ.дин.изн.,  86/2019  и  90/2019-испр.),  као  и  локална
аминистративна такса у износу од 100,00 динара и 310,00 динара према тарифном броју 1. и 2. Одлуке
о локалним административним таксама („Сл. гласник општине Рача“, бр. 32/2017).

Поука  о  правном    средству  :    На  ово  решење   носилац  пројекта  и  заинтересована  јавност  могу
изјавити  жалбу   Министарству  заштите  животне  средине  РС у  року  од  15  дана  од  дана  пријема
решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Жалба се предаје
преко овог органа и таксира са 480,00 динара републичке административне таксе на рачун бр.  840-
742251843-73, број модела 97, са позивом на број 34086.

Решење доставити:
- носиоцу пројекта,
- и уз досије предмета.

                                               
            Обрадила,

           Самостални саветник
Емилија Чолаковић, дипл.инж.арх.
                                                                                      ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ
                                                                                                 И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

                                                                                          Ивана Богдановић, дипл.грађ. инж.      
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