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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 24. и 30. 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), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице ("Сл.
лист града Суботице", бр. 18/17 - пречишћен текст и 30/17), на основу овлашћења број IV-031-263/2019
од 22.8.2019. године, поступајући по захтеву инвеститора „Ветеринарски завод“ ад Суботица, Београдски
пут 123, у  поступку одлучивања о давању сагласности на  студију о процени утицаја  затеченог стања  на
животну средину, доноси:

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта
„Магацин опасних материја“ на катастарској парцели број 11078/1  КO  Доњи Град,  израђену од  стране
Предузећа „Институт за безбедност и превентивни инжењеринг“ доо Нови Сад, Војводе Шупљикца бр. 48,
интерни број Ветеринарски завод, 02/1 2287 од дана 19.9.2019. 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 – Носилац пројекта је у обавези да испоштује и друге услове и сагласности надлежних органа и
организација у складу са посебним законом.

IV – О трошковима поступка биће решено посебним решењем.

Образложење

Инвеститор  „Ветеринарски  завод“  ад  Суботица,  Београдски  пут  123,  обратио  се  овом
Секретаријату као надлежном органу за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања
на животну средину за пројекат  „Магацин опасних материја“ на катастарској парцели број  11078/1 КO
Доњи Град који се налази у улици Београдски пут бр.  123 (46.078257⁰,  19.679094⁰),  за  који је  обим и
садржај одређен Решењем бр. IV-08/I-501-55/2019 од 8.4.2019. године.

Дана 24.5.2019. године подносилац захтева је приложио допис у којем се позива на Решење бр. IV-
08/I-501-55/2019 од 8.4.2019. године., три штампана примерка студије и један у елекронској форми на ЦД-
у. Орган је констатовао да захтев није уредан, јер није достављен уредно попуњен образац захтева, као ни
доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 68.750,00 динара у складу са Законом 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, 3/2018 -



испр., 50/2018 - усклађени дин. изн и 95/2018). Орган је дана 29.5.2019. године упутио подносиоцу захтев
за допуну захтева, оставивши рок од 15 дана за достављање недостајуће документације. Дана 30.5.2019.
године органу је достављена тражена документација, те је орган констатовао да је захтев потпун у складу
са чланом 16. Закона о процени утицаја на животну средину.

Решењем број IV-08/I-021-1/2019-7 од 4.6.2019. године образована је Техничка комисија у складу
са чланом 22. Закона о процени утицаја на животну средину, 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 пројекта на окружење. 

У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја пројекта на животну средину, о поднетом захтеву,
времену  и  месту  јавног  увида  и  јавне  расправе,  обавештена  је  јавност  путем  сајта  Града  Суботице
(30.5.2019. године), локалних штампаних гласила које излазе на језицима који су у службеној употреби на
територији Града Суботице  -  „Суботичке новине“ (31.5.2019. године), „Hrvatska riječ“ (7.6.2019. године),
„Мagyar Szó”(2.6.2019. године), а заинтересованим органима и организацијама обавештење је дoстављено
путем  електронске  поште (Регионални  Архус  центар  Суботица  и  месне  заједнице Прозивка  и
Александрово), те је организован јавни увид и јавна расправа, у складу са Законом.

О организованом јавном увиду и јавној расправи, у складу са чланом 22а Закона о процени утицаја
на  животну  средину, Секретаријат  је  сачинио  извештај  са  систематизованим  прегледом  мишљења
заинтересованих органа и организација, којим је констатовано да током трајања јавног увида није било
представника заинтересованих органа,  организација и јавности за извршење јавног увида,  као и да на
јавној  расправи  није  било  представника  заинтересоване  јавности.  Извештај  је  достављен  Техничкој
комисији дана 8.7.2019. године.

Техничка  комисија  је,  након одржане прве седнице,  констатовала  да  предметна  студија  ознаке
Нови Сад, Мај 2019. године, садржи недостатке и да су потребне измене и допуне, те упутила органу
предлог  за  измене  и  допуне  студије  дана  12.7.2019.  године.  У  предлогу  је  наведено  да  је  потребно
допунити  предметну  студију  изводом  из  АПР-а  за  израђивача  студије,  исправити  словне  грешке  и
формалне грешке, додати прописе који су релевантни за садржај студије, преиспитати мере мониторинга у
случају акцидента, исправити делове који су се односила на флару и фауну у погледу заштићених подручја
на  територији  града  Суботице.  Поглевље  7.  (процена утицаја  на  животну средину у  случају  удеса)  је
потребно допунити у погледу опасности и карактеристика могућих међусобних хемисјких реакција које
могу  настати  између  опасних  материја  и  опасног/неопасног  отпада,  нарочито  оних  са  својствима
запаљивости и експлозивности,  те  у складу са тим преиспитати потребу раздвајања унутар постојећег
простора у целине на део за отпад и на део за опасне материје постављањем „пуне“ преграде (зид, панел) и
дефинисати укупан складишни капацитет магацина као и дела простора намењеног за складиштење отпада
(опасан и неопасан) и дела простора за опасне материје. Поглавље 8. (опис мера предвиђених у циљу
спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја пројекта на животну средину) је потребно допунити у
погледу мера  превенције,  приправности и  одговора  на  удес  опремањем и постављањем одговарајућих
прихватних  судова  –  танкване  испод  резервоара  са  течношћу  са  запаљивим  или  експлозивним
карактеристикама тако да танквана прихвати целокуоан садржај резервоара у циљу спречавања могућих
последица проузрокованих изливањем и штета у окружењу, такође се као превентивна мера препоручује
тампон зона (туцаник, бетон, асфалт) око објекта складишта у ширини од 1 m ради спречавања паљења
травнатих површина, односно растиња стаблашица. Поглавље 8.2 (Планови и техничка решења заштите
животне средине)  потребно  је  допунити студију ,имајући у  виду количине,  карактеристике  и  својства
складишног  материјала  применом  методе  предвиђања  последица  процеса  међусобног  деловања
компонената  складиштених  у  магацину  отпада  и  опасних  материја,  у  погледу  свих  потребних
превентивних, заштитних, сигурносних и санационих мера којима се ризик по животну средину и здравље
људи своди на најмању могућу меру. Поглавље 8.3. (Мере заштите од пожара) је потрењбно допунити
реченицом којом ће се указати носиоцу пројекта на обавезу поступања у погледу примене мера заштите од
пожара  за  активности  којима  се  мењају  стања  и  услови  заштите  од  пожара.  Имајући у  виду садржај
складиштеног материјала у затеченом стању, као и приложена решења МУП-а за достављену техничку
документацију.  У  делу  који  се  односи  на  мониторниг  комисија  је  затражила  да  се  изврши испивање
земљишта  као  почетно  стање.  Орган  је,  сходно  предлогу  Техничке  комисије,  у  складу  са  цитираним
одредбама  Закона  упутио  носиоцу пројекта  Захтев  за  измене  и  допуне  студије  о  процени  утицаја  на
животну средину број IV-08/I-501-141/2019-4, дана 15.7.2019. године. 

Дана 7.8.2019. године органу је достављена измењена и допуњена студија са ознаком 02/1 1918 од
дана 6.8.2019. године. Након обављеног оцењивања, Техничка комисија је констатовала да израђивач није
поступио у складу са захтевом за измене и допуне студије од 15.7.2019. године, те да измењена и допуњена



студија  и  даље  садржи  недостатке.  Органу  је  од  стране  техничке  комисије  достављен  предлог  за
одређивање додатног рока за измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину бр. IV-08/I-
501-33/2019-k6 од 20.8.2019. године, у коме се органу предлаже одобравање још једног додатног рока за
измене и допуне студије. У предлогу техничка комисија предлаже измене и допуне студије у поглављу 9.2.
параметри на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину – замљиште, наведено
поглавље треба допунити у складу са Правилником о садржини студије којим је порписано да предметно
поглавље обухвата дефинисање параметара на основу којих се утврђују штетни утицаји, место, начин и
учесталост мерења утврђених параметара; као и у поглављима 8.2. планови и техничка решења заштите
животне средине и 8.3. мере које ће се предузети у случају удеса где је потребно допунути поглавља на
начин да планиране мере и активности (мере за планове и техничка решења и мере у случају удесних
ситуација) одговарају новонасталом стању узимајући у обзир складиштење и опасних материја заједно на
истој локацији, врсте и особине складишног материјала (постојећим одобрењем у делу противпожарне
заштите дозвољена изградња складишта – надстрешнице за ксилол и циклохексан), као и да обезебеде
праћење  следљивости  тих  мера.Чланом 23.  став  4.  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  је
прописано да ако носилац пројекта не поступи у свему према захтеву за измене и допуне студије, орган
може да на предлог техничке комисије да одобри највише још један додатни рок за измене и допуне
студије о процени утицаја, те је орган упутио захтев са измене и допуне студије дана 10.5.2019. године. 

Органу је дана 19.9.2019. године достављена измењена и допуњена студија о процени утицаја на
животну средину (интерни број 02/1 2287 од дана 19.9.2019. године) и истог дана прослеђена члановима
техничке комисије на даљу оцену. Након обављеног поступка оцењивања, Техничка комисија је на трећој
седници констатовала да су сви недостаци отклоњени и усвојила Извештај са оценом студије о процени
утицаја и предлогом одлуке о давању сагласности бр. IV-08/I-501-141/2019-к9 од 25.9.2019. године, у коме
се констатује да измењена и допуњена  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, у току рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта, које
су предвиђене у студији, подобне.

Надлежни орган је утврдио чињенично стање и донео одлуку из тачке I диспозитива овога Решења
у складу чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину којим је регулисано да надлежни
орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја на основу спроведеног поступка и
извештаја техничке комисије. Мере из тачке II диспозитива овога Решења надлежни орган је донео на
основу члана 24. став 2. Закона о процени утицаја којим је регулисано да се одлуком о давању сагласности
на студију о процени утицаја  утврђују нарочито услови и мере  за  спречавање, смањење и отклањање
штетних утицаја на животну средину. 

На основу наведеног, донето је решење 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., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн и 95/2018) у
износу  од  68.750,00 (шездесетиосамхиљадаседамстотинаипедесет)  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. Архиви

Обрадио:
Петар Стојановић маст. екол.

Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде


