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Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Одсек  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 („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09), члана 192. став 1. Закона о
општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр.  33/97,  31/01 и „Службени гласник РС“ бр.
30/10), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр.
6/10, 8/13, 24/14 и 20/15), по овлашћењу број IV-031-252/2016 од 30.06.2016. године, поступајући по
захтеву носиоца пројекта  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“,  ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА БР. 9, у
поступку  одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „ИЗГРАДЊА
ОБЈЕКAТА НА ВОДОЗАХВАТУ КОМПЛЕКСА БАЧКИ ВИНОГРАДИ“,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –УТВРЂУЈЕ  СЕ да  за  пројекат:  „ИЗГРАДЊА  ОБЈЕКАТА  НА  ВОДОЗАХВАТУ
КОМПЛЕКСА  БАЧКИ  ВИНОГРАДИ“,  на  локацији  Водозахвата  у  насељу  Бачки  Виногради,  ул.
Петефи Шандора бб   на катастарској парцели  1974 КО  Бачки Виногради (46.1224940,  19.8551030),
није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура следеће:
 Пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за изградњу

објеката
 Обезбеди управљење отпадима који настају на локацији током градње и током рада на начин

прописан Законом о управљању отпадом („ Службени Гласник РС“ бр.36/09, 88/10 и 14/2016)
и припадајућим прописима кроз класификовање и поступање према карактеру отпада, а уз
поштовање редоследу приоритета и са најмање ризика по окружење  

 спроведе одредбе Закона о заштити од буке („Сл гласник РС“ бр.36/09,  88/10 ) припадајућих
прописа и Одлуке о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл лист града Суботица“
бр.33/11) и да обезбеди да при коришћењу извора буке највиши меродаван ниво  за отворен
простор не пређе граничне вредности регулисане прописима.

 Испитивање квалитета  сирове  и пречишћене  воде у  складу са  Правилником о  хигијенској
исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“ бр. 42/98 и 42/99), Правилник о начину узимања
узорака  и  методама  за  лабораторијску анализу воде  за  пиће  („Сл.  лист  СФРЈ“  бр.  33/87)
динамиком предвиђеном за основне и периодичне месечне, а нарочито у погледу садржаја Аs
(Арсeна)  у води за пиће.

Образложење

Носилац пројекта  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Суботица,  Трг Лазара Нешића 9/А,
обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину  пројекта:  „ИЗГРАДЊА  ОБЈЕКАТА  НА  ВОДОЗАХВАТУ  КОМПЛЕКСА  БАЧКИ
ВИНОГРАДИ“, који се планира   у насељу Бачки Виногради на локацији Водозахвата, катастарској
парцели  1974 КО  Бачки Виногради, у (46.1224940, 19.8551030). Захтев је евидентиран у писарници
Градске управе Суботице под бројем IV-08-501-190/2016 дана 01.06.2016.

Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:
 Локацијски услови број:IV-05-353-480/2015 од 21.03.2016.за доградњу централног

комплекса  водоснабдевања  Бачки  Виногради  издати  од  Секретаријата  за



грађевинство;
 Мишљење у поступку издавања водних услова број 1-164/6-16 издато од Јавног

водопривредног предузећа воде Војводине Нови Сад;
 Мишљење на Захтев о потреби покретања поступка процене утицаја на животну

средину,  пројекта:  „Доградња  централног  комплекса  водоснабдевања  Бачких
Винограда“, на катастарској парцели број 1974 и 4102 КО Бачки Виногради Одека
за заштиту животне средине и одрживи развој;

 Услови за заштиту од пожара Министарство унутрашњих послова;
 Услови за прикључење на електронску комуникациону мрежу издати од Телеком

Србије;
 Услови за пројектовање и прикључење издати од ЕПС Дистрибуције
 Решење о водним условима број : 104-325-256/2016-04 Покрајинског секретаријата

за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
 Решење  о  саобраћајно-техничким  условима  Дирекција  за  изградњу  града

Суботице;

Увидом у документацију Захтева, сходно Уредби 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 12. -  Инфраструрни
пројекти,  подтачка  9.  -  Објекти  за  јавно  водоснабдевање  –  изворишта  водоснабдевања  са
водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде ), чиме се сврстава у пројекте за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Предметни пројекат обухвата изградњу:
резервоара  за  изравнавање,  прихватног  шахта,  командне  зграде,  резервног  напајања  електричном
енергијом (дизел агрегат), изливне грађевине и зграде за обраду воде од прање филтра. Обзиром да су
наведени објекти обухваћени студијом процене утицаја за пројекат „Објекат за припрему воде за пиће
у Бачким Виноградима“ ( ознаке  Е-984-Д/14; април 2015) на коју је дата сагласност решењем број IV-
08-501-44/2015, дана 06.05.2015. којим су утврђене и предложене мере обрађене кроз студију а којима
је осигурана најмања штета по животну средину. Имајући у виду наведено као и услове утврђене
тачком II овог решења оцењено је да за предметни пројекта није потребна  израда студије.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног
информисања (на сајту Града Суботице и у штампаним гласилима Суботичке новине, Hrvatska riječ и
Magyar Szó), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште.

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,
заинтересованих органа и организација.

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09), по којима 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, 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,  градитељство  и  заштиту  животне  средине,  уз  доказ  о  уплаћеној
републичкој административној такси у износу од 440,00 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,  51/2003 -  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 и 50/2016 - усклађени дин. изн.).

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