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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, вршилац дужности 
помоћника покрајинског секретара Немања Ерцег, на основу решења број 140-031-162/2021 од 
10. 06. 2021. године, на основу члана 2. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о процени утицаја на 
животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004, 36/2009), члана 24. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', бр. 37/2014, 54/2014 - др. одлука, 
37/2016, 29/2017,  24/2019 и 66/2020) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), а на основу поднетог 
захтева носиоца пројекта Linglong International Europe д.о.о. Зрењанин, улица Краља Александра I 
Карађорђевића 2/IX, Зрењанин, и спроведеног поступка оцене Студије о процени утицаја на 
животну средину, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  

 

За пројекат Изградња миксера за производњу гуме фабричког комплекса Линглонг са пратећим 
инфраструктурним објектима на катастарској парцели бр. 19249 КО Зрењанин I Град Зрењанин. 
  
1. Овим решењем потврђује се да је Студија о процени утицаја на животну средину пројекта 
Изградња миксера за производњу гуме фабричког комплекса Линглонг са пратећим 
инфраструктурним објектима на катастарској парцели бр. 19249 КО Зрењанин I Град Зрењанин, 
израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09).  
 
2. Студија о процени утицаја на животну средину указује да предметни пројекат не угрожава 
чиниоце животне средине и да се овим пројектом на предметној локацији, сагласно условима и 
мерама које су овим решењем утврђени, не угрожава животна средина. 
 
3. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан да обезбеди услове и 
спроведе мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину. 
 
4. Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на 
животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на животну средину, на 
прописан начин, и да податке добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне 
средине у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 
36/09).  
 
5. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана пријема ове сагласности на 
Студију о процени утицаја на животну средину отпочне са реализацијом, односно изградњом и 
извођењем пројекта, у супротном мора се приступити ажурирању постојеће студије о процени 
утицаја. 
 
6. Обавезује се носилац пројекта Linglong International Europe д.о.о. Зрењанин, улица Краља 
Александра I Карађорђевића 2/IX, Зрењанин, да трошкове поступка на име рада техничке 



комисије у износу од 125.786,16 динара, уплати на евидентни рачун буџета број 840-1572845-61 
по моделу 97 са позивом на број одобрења 39-09420-74233164. Накнада трошкова рада Техничке 
комисије, у року од 8 дана од дана пријема овог решења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 
 

Носилац пројекта Linglong International Europe д.о.о. Зрењанин, улица Краља Александра I 
Карађорђевића 2/IX, Зрењанин, обратио се захтевом за давање сагласности на Студију о процени 
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња миксера за производњу гуме фабричког 
комплекса Линглонг са пратећим инфраструктурним објектима на катастарској парцели бр. 19249 
КО Зрењанин I Град Зрењанин. 

 
Прегледом достављене документације утврђено је да је намена комплетног индустријског 

комплекса, чија је изградња планирана на једној локацији, да обједини две основне целине у 
производњи гума – објекте миксера за производњу гуме са пратећом инфраструктуром, који су 
предмет овог захтева, и производне погоне за производњу пнеуматика. Ове две целине су 
међусобно повезане и наслањају се једна на другу, са основним циљем добијања готових 
производа у виду пнеуматика за моторна возила разних намена. Производни погони за 
производњу пнеуматика нису предмет овог захтева. Производни програм предметног пројекта 
предвиђа израду сирових гумених трака. Сирове гумене траке израђиваће се на бази каучука 
опште намене (природни полиизопренски каучук NR, синтетички стирен-бутадиен каучук SBR, 
полибутадиенски каучук BR) и на бази бутил-каучука (полиизобутиленски каучук IIR). Небутилне 
траке ће се израђивати са црним пунилима (разне врсте чађи) и белим пунилима (силика траке). У 
објекту се смешта 9 производних линија миксера, и то: Бутил линија IM550Е, 2 сингл линије 
IМ550Е, 3 Тандем линије IМ550/IМ1000, 3 Тандем линије IМ320/IМ550, са дневним резервоарима 
за чађ и пунила и пратећом опремом за размеравање и пнеуматски транспорт прашкастих 
сировина у миксере, опремом за складиштење, размеравање и транспорт процесних уља у 
миксере, опремом за припрему, размеравање и транспорт каучука и компоненти у миксере, 
опремом за одсисавање технолошких и пнеуматских линија и пречишћавање отпадног ваздуха и 
пратећом технолошком опремом за вертикални и хоризонтални транспорт сировина и палета са 
готовом смешом. Поред овога, планира се изградња просторије за размеравање малих 
хемикалија, трафостанице са разводним постројењем и електро собом, стартном и командном 
собом, топлотне подстанице, просторије за ватрогасце, вентилске подстанице, канцеларија, 
лабораторија, гардероба и санитарне просторије. У оквиру комплекса планирана је изградња 
складишта опасног и неопасног отпада који настаје током рада предметног пројекта. Емитери 
загађујућих материја у ваздух, из оба објекта миксера, односно из производних и из помоћних 
процеса унутар предметног пројекта, биће опремљени системима за смањење загађења, и то: 
врећасти филтери за уклањање прашкастих материја, а за потребе смањења концентрација 
органских полутаната у отпадном гасу, пре свега лакоиспарљиве фракције (VOC), превиђена је 
комбинација адсорпције зеолитом и регенеративног термичког оксидатора (RTO) и третмани 
нискотемпературном плазмом-јонизацијом и фотокаталитичком (УВ) оксидацијом - фотохемијом 
за смањење угљоводоника и непријатних мириса. За потребе рада постројења миксера 
предвиђена је потрошња природног гаса. Водоснабдевање објекта за санитарне, противпожарне 
и технолошке потребе вршиће се из градске водоводне мреже. Уколико технолошке потребе за 
водом буду превазилазиле могућност снабдевања из градског водовода, носилац пројекта ће 
приступити бушењу бунара. Отпадне воде ће се са локације одводити засебним канализационим 
мрежама: за атмосферске воде, санитарно-фекалне и технолошке отпадне воде. Атмосферска 
канализација подразумева затворене цевоводе којима ће се одводити условно чисте атмосферске 
воде и потенцијално зауљене  које су прошле третман пречишћавања на сепаратору, до постојеће 
канализације атмосферских вода радне зоне Југоисток I. За технолошке отпадне воде предвиђен 



је предтретман изградњом уређаја за примарно пречишћавање отпадних вода. Пречишћена 
отпадна вода, задовољавајућег квалитета, испуштаће се у градску јавну канализацију.   

 
На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 

бр. 135/04 и 36/09) обезбеђен је јавни увид и организована јавна презентација и јавна расправа о 
предметној студији, о чему су обавештени: заинтересована јавност путем локалних листова на 
службеним језицима подручја које ће бити захваћено утицајем планираног објекта, Градска 
управа града Зрењанин, Покрајински завод за заштиту природе и Министарство заштите животне 
средине. Током јавног увида достављено је обавештење Покрајинског завода за заштиту природе 
број 03-020-54/2 од 20. 01. 2021. године, у којем је констатовано да за предметни пројекат 
Изградња миксера за производњу гуме фабричког комплекса Линглонг са пратећим 
инфраструктурним објектима на катастарској парцели бр. 19249 КО Зрењанин I Град Зрењанин, 
као и за пројекат изградње комплекса производних објекта компаније  Linglong International 
Europe д.о.о. Зрењанин, нису исходовани услови заштите природе, те Покрајински завод за 
заштиту природе није у могућности да изда мишљење о испуњености услова заштите природе у 
вези давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину. Дана 29. 03. 2021. 
године носилац пројекта је доставио овом органу Решење о условима заштите природе  број:  03-
019-386/2 од 19. 02. 2021. године прибављено од Покрајинског завода за заштиту природе. За 
време трајања јавног увида мишљење о предметној Студији доставила су 3 удружења грађана: 
Мост на сувом, РЕРИ и Зрењанинска омладинска организација и 98 грађана. У свим достављеним 
мишљењима износи се укупно 289 примедби на предметни пројекат и Студију. Највећу 
забринутост грађани су исказали у вези са заштитом ваздуха и мониторингом квалитета ваздуха 
(89 примедби), утицајем пројекта на водоснабдевање (36 примедби), пречишћавањем отпадне 
воде и загађењем површинских и подземних вода (24 примедби), утицајем на здравље 
становништва (22 примедбе). Грађани су исказали незадовољство садржајем Студије (29 
примедби) и начином вођења процедуре (7 примедби). Део заинтересованих грађана сматра да 
је угроженост Царске баре након изградње предметне фабрика неупитна и исказују сумњу у 
могућност спровођења адекватног мониторинга биљног и животињског света у овом заштићеном 
подручју (28 примедби). Поред наведеног грађане брину предложене противпожарне мере, 
повећана бука, последице повећаног саобраћаја, застарелост електроенергетског система (48 
примедби). Нејасноће и питања која су грађани поставили у достављеним мишљењима односили 
су се класификацију пројекта (да ли се ради о СЕВЕСО постројењу, да ли се на ово постројење 
примењује Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, да ли су 
при пројектовању коришћене БАТ технологије), могућности адекватне реакције надлежне 
инспекције, заштите радника и утицај рендгенског зрачења на њих (6 примедби). Јавна 
презентација пројекта и јавна расправа одржане су 18. 02. 2021. године у просторијама 
Покрајинског завода за заштиту природе, о чему је сачињен записник број 140-501-1164/2020-05. 
Истог дана носиоцу пројекта су достављена сва мишљења прикупљена током јавног увида и 
остављен је рок од 15 дана у коме је био дужан да примедбе изнете у мишљењима размотри и по 
потреби достави измењену и допуњену Студију. Носилац пројекта је одговорио на сва 
прикупљена мишљења.  
    

Решењем о образовању Техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну 
средину број 140-501-1164/2020-05 од 30. 02. 2021. године образована је Техничка комисија за 
оцену Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња миксера за производњу 
гуме фабричког комплекса Линглонг са пратећим инфраструктурним објектима на катастарској 
парцели бр. 19249 КО Зрењанин I Град Зрењанин, и након законом утврђеног спроведеног 
поступка, о свом раду овом органу доставила Извештај број 140-501-1164/2020-05 од 09. 06. 2021. 
године, са оценом предметне Студије о процени утицаја и предлогом да се на исту дâ сагласност, 
у складу са чланом 24. Закона о процени утицаја на животну средину.  У току рада Техничка 
комисија је анализирала извештај о спроведеном поступку процене утицаја и усвојила Извештај 
овог органа број 140-501-1164/2020-05 од 30. 03. 2021. године; анализирала и испитала Студију о 
процени утицаја са становишта  обима и садржаја и закључила да студија обимом и садржајем 
одговара садржају прописаном Законом о процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник РС», бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну 
средину («Службени гласник РС», бр. 69/05) и Решењем овог органа број 140-501-775/2020-05 од 



31. 08. 2020. године; анализирала преглед мишљења заинтересованих органа и организација као 
и заинтересоване јавности, достављених у току јавног увида и током јавне презентације и јавне 
расправе и оценила да сви одговори обрађивача студије који појашњавају одређене нејасноће 
морају бити интегрисани у допуњену и измењену Студију о процени утицаја;  анализирала и 
оценила подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних 
утицаја пројекта на животну средину на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, 
рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта, након чега је, на другој седници 
техничке комисије, оценила да су радом пројекта испуњени прописани стандарди емисије и 
нивоа загађујућих материја у медијумима животне средине, опреме и уређаја којима се смањује 
или спречава емисија загађујућих материја или енергије и обезбеђује њено очување, односно да 
су предузете мере и радње за обезбеђивање прописаних услова заштите животне средине. 
Загађујуће и опасне материје, отпадне воде или енергија испуштаће се у ваздух, воду и земљиште 
на прописан начин и у количинама, односно концентрацијама које неће бити изнад прописаних 
граничних вредности, сходно члану 40. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 
РС", бр. 135/04 и 36/09). 

 
 Сагласно утврђеним условима заштите животне средине, носилац пројекта Linglong 
International Europe д.о.о. Зрењанин, улица Краља Александра I Карађорђевића 2/IX, Зрењанин, 
дужан је да се у свему придржава мера заштите из тачке 3. и 4. овог решења.   
 

Чланом 28. Закона о процени утицаја ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09) 
прописано је да, уколико у року од две године од дана пријама ове сагласности носилац пројекта 
не приступи реализацији, односно изградњи и извођењу пројекта, орган може донети одлуку о 
изради нове Студије о процени утицаја на животну средину или ажурирању постојеће.  

 
Чланом 33.  Закона о процени  утицаја  на  животну  средину ("Службени гласник РС", бр. 

135/04 и 36/09), прописано је да носилац пројекта сноси трошкове рада техничке комисије. 
Члановима Техничке комисије именованим из реда независних стручњака: проф. др Дејану 
Крчмару са Природно-математичког факултета у Новом Саду, др Лидији Тамаш из Градске управе 
града Новог Сада, Владимиру Батањском из Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције Нови Сад и Катарини Путник из д.о.о ''Euro Green'' Нови Сад, одобрено је да се на име 
рада у Техничкој  комисији исплати надокнада у нето износу од 20.000,00 динара, што бруто 
износи 125.786,16 динара, па је на основу члана 87. став 2. Закона о општем управном поступку 
донета одлука као у тачки 6. диспозитива.  

      
На основу спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, одлучено је као у 

диспозитиву.    

 

Поука о правном леку: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења 
може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана 
његовог уручења. Тужба се Управном суду у Београду предаје непосредно или му се шаље 
поштом, а може се изјавити и усмено на записник код Управног суда у Београду. На тужбу се 
плаћа такса у износу од 390,00 динара на жиро-рачун број 840-0000029762845-93. 

 
Такса у износу од 135.490,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 186. Закона о 

републичким административним таксама («Службени 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 и 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., 
95/2018, 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 – усклађени дин. изн. и 
144/2020). 

 
Решено у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у Новом 

Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, дана 11. јуна 2021. године под бројем 140-
501-1164/2020-05. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


