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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 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, 20/15, 44/16 и 47/16), по овлашћењу број IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016. године,
поступајући по захтеву носиоца пројекта ЈКП „Водовод и канализацијa“ ЈКП, трг Лазара Нешића бр.
9, Суботица, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„Објекат за дохлорисање у улици 51. Дивизије у Суботици“, на катастарској парцели број 19050/5 к.о
Нови град, град Суботица, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „Објекат за дохлорисање у улици 51. Дивизије у
Суботици“, на катастарској парцели број 19050/5 к.о Нови град, град Суботица, (46.1215570,
19.6758650), није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да објекат изведе у складу са пројектно техничком
документацијом и стандардима за изградњу ове врсте објеката, а који треба да обезбеди да систем у
целини буде погодан за предвиђену употребу на начин да осигура стандарде квалитета животне
средине.
Образложење
Носилац пројекта „Водовода и канализације“ ЈКП, трг Лазара Нешића бр. 9, Суботица,
обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта: „Објекат за дохлорисање у улици 51. Дивизије у Суботици“, на катастарској
парцели број 19050/5 к.о Нови град, град Суботица, Захтев је евидентиран у писарници Градске
управе Суботице под бројем IV-08/I-501-112/2017 дана 13.03.2017. године.
Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:
- Идејно решење бр. техничке документације Е-895/ИДР/ГС
- Локацијски услови за изградњу објекта за дохлорисање у Улици 51. Дивизије у Суботици број: IV05-353-3-12/2017 од дана 14.02.2017.
Објекат за дохлорисање воде је намењен за регулацију квалитета воде и за регулацију
притисака у водоводној мрежи за месну заједницу Макова седмица и месну заједницу Железничко
насеље. Објекат се састоји из две просторије, унутрашњих димензија 3.5x2.8 и 1.3x2.8. Maњи простор
је намењен за дохлорисање, у којој је постављено буре за жавелову воду (NаОCl), два комада хлор
дозатор пумпе (једна радна и једна резерва).
Максимална концентрација хлора после дохлорисања у води износи 0.5 mgCl/l. На зиду

унутар просторије постоји горњи и доњи вентилациони отвор. Већа просторија је намењена за опрему
за регулацију притиска у којој је постављен разводни орман и плато за пумпе.
Протокомер и улазни мерач притиска се поставља пре центрифугалних пумпи. Испред и иза сваке
центрифугалне пумпе се постављају сервисни шибери. Испред сваке центрифугалне пумпе се
поставља неповратни вентил. На бајпасну цев треба поставити електромоторни засун. На излазној
цеви треба мерити притисак и количину хлора у води. Количина узорка из анализатора резидуалног
хлора износи 500 ml/min. Из анализатора се вода враћа у водоводни систем. Отпадна вода се
канализационим цевоводом одводи до изграђене канализације (колектор VII).
Објекат је аутоматизован за рад без људске посаде. Контрола управљања и функционално
управљање дозир пумпама за хлор се врши аутоматски на локалу а даљински се врши мониторинг и
контрола преко GPRS затворене APN мреже. Цео процес се води „lock out scadom“ са водозахвата I, а
локални процес одговарајућим PLC уређајем.
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. –
Инфраструктурни 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.
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
законском року није било достављених примедби за предметни пројекат.
Узимајући у обзир врсту и обим радова, специфичност локације и намену предметног објекта,
као и чињеницу да у законском предвиђеном року није било примедби заинтересоване јавности на
предметни пројекат, орган је у складу са чланом 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну
средину оценио да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.
У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину, по коме
надлежни орган одлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну
средину може утврдити минималне услове заштите животне средине, 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 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.)
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