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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 10. став 6. Закона о процени
утицаја  на  животну средину („Сл. гласник РС“ бр.  135/04 и  36/09),  члана  144. Закона  о општем
управном поступку („Сл. 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) и
овлашћења  број  IV-031-369/2018 од  18.9.2018.  године,  у  предмету  Ј.К.П.  „ВОДОВОД  И
КАНАЛИЗАЦИЈА“, Суботица,  Трг  Лазара  Нешића  бр.  9/а, у  поступку  издавања  решења  о
одлучивању о захтеву о потреби процене утицаја пројекта на животну средину, по овлашћењу бр. IV-
031-369/2018. од 18.9.2018. године, дана 31.10.2019. године, донео је:

РЕШЕЊЕ

1. ИСПРАВЉА СЕ грешка у решењу, бр. IV-08/I-501-266/2019 од 31.10.2019. године,  тако да:

 У  диспозитиву  у,  тачка   II  алинеја  1,  уместо  „Пројекат  изведе  у  складу  са  пројектно
техничком  документацијом  и  стандардима  за  изградњу  и  постављање  канализационог
система, а који треба да успостави сакупљање отпадних вода, обезбеди да систем у целини
буде погодан за предвиђену употребу на начин да осигура стандарде квалитета животне
средине;“ треба  да  стоји „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;“  и

 У образложењу, уместо „На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обаве-
зна 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 4. – Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене
паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије над-
земним далеководима, подтачка 4. – Цевоводи за транспорт отпадних вода дужине преко 10
km)“, треба да стоји „На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гла-
сник  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).



2. Ово решење производи правна дејства од када и решење, бр. IV-08/I-501-266/2019  од 31.10.2019.
године које се исправља.

Образложење

Решењем бр. IV-08/I-501-266/2019 од 31.10.2019. године. овај орган донео је решење да није потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину и, у складу са чланом 10. став 6. Закона о
процени утицаја на животну средину утврдио минималне услове животне средине. 

Чланом 144.  став 1.  ЗУП прописано је да орган увек  може да исправи своје  решење или његове
оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, писању или рачунању и друге очигледне
нетачности. 

Како је утврђено да наведено решење садржи грешку, требало га је исправити у смислу одредбе става
1. члана 144. ЗУП, те је извршена исправка као у тачки 1. диспозитива овог решења.

Чланом 144. став 2. ЗУП прописано је да решење о исправци почиње да производи правна дејства од
када и решење које се исправља, али ако је исправка неповољна по странку - од када странка буде
обавештена о исправци.

Како извршена исправка не утиче неповољно по странку, ово решење производи дејство почиње да
производи правна  дејства  од  када  и исправљено решење,  бр.  IV-08/I-501-266/2019 од  31.10.2019.
године.

С обзиром на све наведено, на основу члана 144. ЗУП одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења  оператер може изјавити жалбу  у
року од 15 дана од дана његовог достављања. Жалба се предаје путем овог секретаријата,
Покрајинском  секретаријату  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине,  уз  доказ  о
уплаћеној  републичкој  административној  такси  у  износу  од  480,00  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.,
61/05, 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, 50/16 -  усклађени дин.  изн., 61/17  усклађени
дин.  изн., 113/17, 3/18 –  испр.  и 50/18 –  усклађени дин.  изн., 95/18  и 38/19 –  усклађени
дин. изн.)
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