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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 5.  Закона о процени утицаја на
животну  средину  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  135/04 и 36/09),  члана  33.  и  34.  Закона  о  општем управном
поступку („Службени 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 „Ветеринарски завод“ ад Суботица, Београдски пут бр. 123, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да  је  за  пројекат: „Магацин  опасних  метерија“,  на катастарској  парцели
11078/1 КО Доњи град, Суботица, у улици Београдски пут бр. 123,  потребна израда студије о процени
утицаја затеченог стања на животну средину.

II  –  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  носилац пројекта „Ветеринарски завод“  ад Суботица, Београдски пут бр.
123, да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), а нарочито да у
складу са Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“, бр.
69/05)  обради  приказ  опасних  материја,  њихових  количина  и  карактеристика,  мера  превенција,
приправности и одговорности за удес, као и мера отклањања последица удеса, односно санације (члан 8.),
као и опис мера за  спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну
средину (члан 9.).

Образложење

Носилац  пројекта  „Ветеринарски  завод“  ад  Суботица,  Београски  пут  бр.  123,  обратио  се  овом
секретаријату  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:
„Магацин  опасних  материја“,  на катастарској  парцели  11078/1  КО  Доњи  град,  Суботица,  у  улици
Београдски пут бр.  123  (46.078257⁰,  19.679094⁰).   Захтев  је  евидентиран у  писарници Градске  управе
Суботице дана 12.2.2019. године.

Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: графички приказ микро и макро локације; извештај
о утврђивању квалитета ваздуха од 13.8.2018. године; извештај о мерењу буке у животној средини од дана
5.6.2017.  године;  информација  о  прикључцима на  јавни водивид и  канализацију  од  25.4.2017.  године;
извештај о испитивању отпада од 16.7.2018. године; решење о издавању дозволе за складиштење опасног
отпада  на  локацији  оператера  „Кемис“  доо,  Булевар  палих  бораца  91/92  бр.  5,  Ваљево;  уговор  о
преузимању и збрињавању отпада закључен дана 19.7.2018. године, који је закључио Ветеринарски завод
ад Суботица, Београдски пут 123 са оператером „Кемис“ доо, Булевар палих бораца 91/92 бр. 5, Ваљево;
стандардна  оперативна  процедура  од  дана  13.3.2018.  године;  безбедносне  листе;  главни  грађевински
пројекат и пројекат спољне хидрантске мереже за надстрешницу за складиштење ксилола и циклохексана
израђеног од стране „North engineerig”  доо, Лењинов парк бр. 7, Суботица, од месеца 9.1998. године и
доказ о уплати републичке административне таксе у износу ид 2.030,00 динара.

Орган је по службеној дужности прибавио податке о парцели на којој се реализује пројекат (11078/1
КО Доњи град) са сајта катастра непокретности дана 28.2.2019. године 

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.,



135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног информисања
(на сајту Града Суботице 14.2.2019. године и у штампаним гласилима Суботичке новине 22.2.2019. године,
Hrvatska  riječ  22.2.2019.  године  и  Magyar  Szó  19.2.2019.  године),  као  и  заинтересовани  органи  и
организације  путем електронске  поште  (Месна  заједница  „Александрово“  и  Регионални Архус  центар
Суботица).  У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,
заинтересованих органа и организација.

Орган се након увида у достављену документацију обратио носиоцу пројекта захтевом за допуну дана
4.3.2019. године, тражећи да достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање
одобрења за изградњу, оставивши рок за допуну захтева од 30 дана.

Дана  8.3.2019.  године  органу  је  достављена  допуна  захтева  у  којој  се  наводи  да  како  се  ради  о
легализацији односно озакоњењу постојећег објекта, те носилац пројекта није у могућности да достави
пријаву промене намене из разлога што објекат није ни био пријављен, доставивши уз допис и пројекат
извештаја  о  затеченом  стању  дограђеног  и  изграђених  пословних  објеката  Е-  01/19  и  пројемницу  са
писарнице бр. 351-9067.

Орган се носиоцу пројекта обратио дана 13.3.2019. године захтевом за допуну, како је потребно да
достави како би захтев био потпун извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат,
односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана, тј. информацију о локацији, коју
издаје служба за грађевинарство.

Дана 20.3.2019. године органу је на усмени захтев, електронским путем, достављено решење број 02/1-
571/1,  којим се  одобрава  носиоцу пројекта  одобрава локација  за  градњу складишта – надстрешнице у
кругу  фабрике,  као  и решење број  02/1-777/1  којим се  даје  сагласност  на  техничку  документацију  за
изградњу  објекта,  надстрешнице  за  складиштење  ксилола  и  циклохексана  дд  Ветеринарском  заводу
Суботица, улица Ивана Милутиновића бр. 123 од стране министарства унутрашњих послова Републике
Србије, секретаријата унутрашњих послова Суботица, одсека противпожарне заштите.

Дана 26.3.2019. године органу је од стране носиоца пројекта достављена информација о локацији број
IV-05-353-167/2019 од дана 20.3.2019. године коју је издао Секретаријат за грађевинарство.

Орган  је  утврдио  чињенично  стање  увидом  у  захтев,  податке  са  сајта  катастра  непокретности  за
катастарску парцелу бр.11078/1 КО Доњи град, безбедносне листе, главни грађевински пројекат и пројекат
спољне  хидрантске  мереже  за  надстрешницу  за  складиштење  ксилола  и  циклохексана  и  извештај  о
затеченом стању дограђеног и изграђених пословних објеката Е-01/19, Решење Министратсва унутрашњих
послова бр. 02/1-571/1 и информацију о локацији.

Увидом у захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину орган је утврдио да је
исти поднео носилац пројекта „Ветеринарски завод“ ад Суботица, Београдски пут бр.  123,  за пројекат
„Магацин опасних материја“ који се реализује  на катастарској  парцели бр.  11078/1 КО Доњи град, на
адреси  Београдски  пут  бр.  123.  Магацин  је  намењен  за  складиштење  хемикалија  које  се  користе  у
производном процесу  и  складиштењу  опасног  амбалжног  објекта.  Конципиран  је  тако  да  је  физички
преградом подељен на две целине. Једна целина се користи за складиштење сировина које се користе у
производном процесу.  Сировине ће  бити складиштене у  металним бурадима  од  200  kg  и пластичним
наменским контејнерима од 1000 l  и на исти начин се издају из магацина за процесе производње. Друга
целина се користи за складиштење отпада индексних бројева 15 01 10 – амбалажа која садржи остатке
опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама, око 2 t која се генерише из производног
процеса; 13 03 10 – остала уља за изолацију и пренос топлоте, количине не прелазе 100 литара, настају
заменом уља у процесу производње; 15 02 02 – апсорбенти, филтерски  материјали  (укључујући  филтере
за   уље   који   нису   другачије  специфицирани),   крпе   за   брисање,   заштитна   одећа,   који   су
контаминирани  опасним супстанцама, 50 kg/годишње, пуцвале. Орган утврдио из захтева да су у оквиру
комплекса „Ветеринарски завод“ ад Суботица, Београдски пут бр. 123, рађене студије процене утицаја на
животну средину за пројекте: „Доградња ћелија за готову робу за линију екструдирања“ од дана 28.6.2006.
године на катастарској парцели 12018 КО Доњи град; „Проширење капацитета екструдирања са магацином
готове  хране“  од  дана  16.12.2008.  године  на  катастарској  парцели  11078/1  КО Доњи град;  „Погон за
производњу  течних  фармацеутских  форми  ветеринарских  лекова“  од  дана  19.3.2019.  године,  на
коатастарској парцели 11078/21 КО Доњи град, издато од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам
градитељство и животну средину. 

На оснуву података преузетих са сајта катастра непокретности утврђено је да је катастарска парцела
бр.  11078/1  КО Доњи град,  површине  96  m2,  култура  земљишта  је  земљиште  под  зградом  и  другим
објектом уписана у лист непокретности број 21285 КО Доњи град, врста земљипта је градско грађевинско
земљиште, као и да је носилац права на парцели „Ветеринарски завод“ ад Суботица, Београдски пут бр.
123. Правни статус објекта је објекат изграђен без одобрења за изградњу, а начин коришћења објекта је
зграда за коју није позната намена.

Орган  је  утврдио  из  достављених  безбедносних  листова  да  хемикалије  које  се  користе  у  процесу
производње по карактеристикама зависно од хемијског састава спадају у категорије хемикалија опасних по
здравље, лако запаљавих, веома токсичних по живи свет у води са дуготрајним последицама и корозивних.



Увидом у достављени главни грађевински пројекат и спољну хидрантску мрежу, за надстрешницу за
складиштење ксилола и циклохексана, орган је констатовао да је предметно складиште 475.55 m2.

Увидом  у  достављени  извештај  о  затеченом  стању  дограђеног  и  изграђених  пословних  објеката
утврђено је да је магацин опасних материја, наменска просторија надстрешница отворена са свих страна са
„зидовима“ од жице, висине 2 m, предметни објекат је приземан у целости, улаз у објекат је директно са
спољашности кроз велика врата за манипулисање виљушкаром. Под је бетонска површина падирана ка
напоље.  Нето и бруто површина пословног објекта  износи  451.20  m2.  Унутар предметног  објекта  на
постоје инсталације водовода и канализације, нема електроинсталација, у објекту нема грејања, а нема ни
машинских инсталација.

Увидом  у  Решење  министарства  унутрашњих  послова  бр.  02/1-571/1  којим  се  одобравња  градња
скалдишта-надстрешнице  за  складиштење  ксилола  и  циклохексана,  утврдио  да  је  захтев  поднет  дана
22.07.1998. године и да је капацитет предметног складишта 48.000 l.

Увидом у информацију о локацији од дана 20.3.2019. године, орган је констатовао да се предметна
локација  налази  у  делу  блока  129.  који  је  намењен  за  производњу-привреду  према  плану  генералне
регулације III за део зоне „Александрово“ у Суботици („Сл. лист Града Суботице“, бр. 52/12). Даље, да се у
зони производње дозвољава изградња производних објеката различитог спектра делатности међу којима је
и складиштење, док је за дату зону забрањена изградња стамбених објеката, стамбено пословних објеката
и  пословних  и  производних  објеката,  који  врстом  и  карактером  делатности  могу  угрозити  животну
средину разним штетним утицајима, буком, гасовима, отпадним материјама или многим другим штетним
дејствима, за које је потребна израда студије процене утицаја на животну среду односно за које ни мере
прописане студијом не  могу  да  обезбеде заштиту околине од загађења.  Орган је  закође  удврдио да за
предметну  локацију  није  планирана  даља  планска  разрада,  као  и  да  се  на  предметној  парцели  може
одобрити изградња објекта у складу са прописаним условима.

Орган је утврдио увидом у поднети захтев и достављену документацију, а према Уредби 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“, бр. 114/08), да се предметни пројекат налази на
Листи  II (  тачка  14 –  Остали  пројекти,  подтачка  2  –  Постројења  за  управљање  отпадом,  црта  1  –
одлагалишта и складишта опасног отпада капацитета до 10 t на дан; тачка 5 – Складиштење  запаљивих
течности и гасова, земног гаса, фосилних горива, нафте и нафтних деривата и хемикалија; подтачка 2 –
Складиштење  запаљивих  течности,  укупног  капацитета  преко  500  m3 и  7  –  Складиштење  осталих
хемикалија, капацитета преко 10 t). На основу прописаних критеријума сврастава у пројекте за које се
може тражити израда студије процене утицаја на животну средину,  обзиром да је предметно складиште
капацитета 48000 l и да се у њему планира складиштење хемикалија са опасним карактеристикама, као и
да се у другом делу магацина планира складиштење око 2 тоне опасног отпада.

Приликом доношења одлуке орган је узео у обзир  критеријум за потребу израде студије о процени
утицаја на животну средину по Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Службени гласник РС“, бр. 114/08). Орган је
узео у обзир приликом доношења одлуке да пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт,
руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну
средину или могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље,
обзиром да се ради о магацину опасних материја. Даље, да ће на пројекту током извођења рада или по
престанку рада настајати чврсти отпад, који спада у опасан отпад и који ће складиштити у магацину. Орган
је прилоком доношења одлуке узео у обзир и да постоји ризик од контаминације земљишта или воде
испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде, да ће током извођења
или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну
средину,  да  постоје  други  фактори који  би  могли  довести  до  последица  по  животну  средину  или  до
кумулативних утицаја са другим постојећим активностима на локацији и да у близини локације постоје
површинске или подземне воде које  могу бити захваћене утицајем пројекта,  обзиром да се у близини
предметног складишта налази Александровачка бара.

Како је чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)
предвиђено да се за пројекте који су изграђени без одобрења за изградњу или се користе без одобрења за
употребу, подноси се захтев о потреби процене утицаја затеченог стања, орган је утврдио да је потребна
израда  студије  о  процени  утицаја  затеченог  стања  на  животну  средину.  Чланом 10.  став  5.  Закона  о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), прописано је да одлуком којом
се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину, надлежни орган може одредити обим и
садржај студије о процени утицаја, што је у овом случају и учињено.

На основу изнетог 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 470,00 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. 43/2003, 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).

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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