
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне редине
Служба за заштиту животне средине и одрживи развој
Број: IV-08/I-501-266/2019
Датум: 31.10.2019.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел: 024 626 789
СН

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 и 36/09), члана 136. став 1. и члана
141.  став  7.  Закона  о  општем  управном  поступку  („Службени  гласник  РС“  бр.  18/16  и  95/18  –
аутентично тумачење), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града
Суботице“  бр.  18/17-пречишћен текст  и  30/17),  по  овлашћењу број  IV-031-369/2018 од  18.9.2018.
године, поступајући по захтеву носиоца пројекта Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Суботица,
Трг Лазара Нешића бр. 9/а,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „ВОДОВОДНА МРЕЖА ДУЖ НОВОСАДСКОГ ПУТА И
НА  МУШКОМ  ШТРАНДУ  НА  ПАЛИЋУ“,  на  катастарским  парцелама  1602/4,  1601/1,  1608/1,
1612/75, 1573/2, 1573/22, 1573/10, 1570/1, 1562, 1560/2, 1550/3, 1405/1, 1397/6, 1397/3, 1397/4 и 1411
КО Палић, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
 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; 

 Током извођења радова, са отпадним материјама поступа на начин прописан одредбама Закона
о  управљању  отпадом  („Сл.  гласник  РС“  бр  36/09,  88/10,  14/16  и  95/18  –  др.закон)  и
припадајућим прописима;

 Обезбеди организационо техничким решењима такве услове да максимални дозвољени ниво
буке  за  предметни  простор  током  извођења  радова  не  прелази  вредности  прописане  за
предметну зону становања, у складу са планском документацијом на основу које су издати
локацијски услови бр.  IV-05-353-3-293/2019 од  дана 19.09.2019.  године и према Одлуци о
мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист града Суботица“, бр. 33/11) и

 Придржава се  у свему услова заштите природе,  издатих од стране Покрајинског завода за
заштиту природе, Нови Сад, Радничка бр. 20а, под бројем 03-2390/2 од дана 6.9.2019. године. 

III – Ово Решење не ослобађа  подносиоца захтева обавезе да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитвним прописима.

Образложење

Носилац пројекта Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 9/а,



обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта:  „ВОДОВОДНА  МРЕЖА  ДУЖ  НОВОСАДСКОГ  ПУТА  И  НА  МУШКОМ
ШТРАНДУ  НА  ПАЛИЋУ“,  на катастарским парцелама 1602/4,  1601/1,  1608/1,  1612/75,  1573/2,
1573/22, 1573/10, 1570/1, 1562, 1560/2, 1550/3, 1405/1, 1397/6, 1397/3, 1397/4 и 1411 КО Палић. Захтев
је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-266/2019 дана 7.10.2019.
године.

Уз уредно попуњен образац захтева инвеститор је приложио следећу документацију: ИДР Идејно
решење,  израђено  од  стране  предузећа  Истраживачко-развојни  центар  Факултета  за  примењену
екологију ФУТУРА, Параћин, Кнеза Михајла бр. 63, под бројем 31/2019, Параћин, од 1.8.2019. године,
Решење о условима заштите природе од стране Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад,
Радничка бр. 20а, под бројем 03-2390/2 од дана 6.9.2019. године, Локацијски услови од Секретаријата
за  грађевинарство  бр.  IV-05-353-3-293/2019  од  19.9.2019.  године,  Закључак  од  Секретаријата  за
грађевинарство  бр.  IV-05-353-3-293/2019  од  26.9.2019.  године  и  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе у износу од 2.090,00 динара од 7.10.2019. године.

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  8.10.2019.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке
новине  –  11.10.2018.  године,  Hrvatska  riječ  –  18.10.2019.  године  и  Magyar  Szó  –  12,13.10.9.2019.
године),  као  и заинтересовани органи и организације  путем електронске  поште (Месне  заједнице
„Палић“ и Регионални Архус центар Суботица – 8.10.2019. године).

У  законом  прописаном  року није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,  док  је  од
заинтересованих органа и организација управљач заштићеног подручја Парка природе „Палић“, Ј.П.
„Палић-Лудаш“, Палић, Кањишки пут бр. 17а, доставио мишљење бр. 838/2019 од 14.10.2019. године,
у коме се наводи да управљач сматра да је за предметни пројекат, није потребна израда студије о
процени утицаја на животну средину.

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну  средину. Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање
о  процени  утицаја  на  животну  средину,  поднет  од  стране  инвеститора  Ј.К.П.  „ВОДОВОД  И
КАНАЛИЗАЦИЈА“, Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 9/а, за пројекат „ВОДОВОДНА МРЕЖА ДУЖ
НОВОСАДСКОГ ПУТА И НА МУШКОМ ШТРАНДУ НА ПАЛИЋУ“,  на катастарским парцелама
1602/4, 1601/1, 1608/1, 1612/75, 1573/2, 1573/22, 1573/10, 1570/1, 1562, 1560/2, 1550/3, 1405/1, 1397/6,
1397/3, 1397/4 и 1411 КО Палић, и  да  се предметни пројекат планира унутар заштиченог подручја
Парк природе „Палић“ („Сл. лист града Суботице“, бр. 15/13, 17/13 - испр. и 37/17), у заштитној зони
(к.п.  1602/4, 1601/1, 1608/1, 1612/75, 1573/2, 1573/22, 1570/1, 1562, 1560/2, 1550/3, 1405/1 и 1411 КО
Палић), две парцеле на простору под режимом заштите III степена (к.п. 1397/6 и 1397/3 КО Палић),
док се једна парцела налази на простору под режимом заштите II степена (1397/4 КО Палић).  Из
достављене  документације  је  утврђено да  се  предметним пројектом планира  изградња водоводне
мреже у улици Новосадски пут (део заобилазног пута на Палићу од магистрале на обали језера преко
Кањишког пута до улаза у викенд насеље – окретница аутобуса, где се спаја са постојећим водоводом
и тако затвара један прстен водоводне мреже) и Мушки штранд Палић (измештање магистрале на
обали језера ван приватне парцеле). Предвиђени пречник водовода у улици Новосадски пут је OD 110
у дужини од 998 m, а водовода Мушки штранд Палић је OD 280 у дужини 128 m (укупно 1.126 m).
Повезивање водовода са постојећим цевоводима планирано је у шахту. 

Орган је из достваљених локацијских услова од дана 19.9.2019. године од стране Секретаријата за
грађевинарство  утврдио  да  су локацијски  услови  издати на  основу  планских докумената  ПДР за
„Викенд насеље“ на Палићу (27-91/2010) („Сл. лист општине Суботица“, бр.  46/11) и ПДР за део
простора  (Бање  Палић)  на  Палићу  („Сл.  лист  општине  Суботица“,  бр.  7/07,  „Сл.  Лист  Града
Суботице“,  бр.  24/10  и 46/11,  56/12 и  30/17)  и да је  намена објекта:  локални водоводи – локални
цевоводи за дистрибуцију воде Г категорије.

На  основу Уредбе  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 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 надземним далеководима, подтачка 4. – Цевоводи за транспорт отпадних вода
дужине преко 10  km),  чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за  које  се  може захтевати
израда студије процене утицаја на животну средину. 

Приликом доношења одлуке,  орган је,  у  складу са законски утврђеним критеријумима,  узео у
обзир мишљење од управљача заштићеног подручја Парка природе „Палић“,  Ј.П. „Палић-Лудаш“,
Палић, бр. 838/2019 од 14.10.2019. године,  да за предметни пројекат није потребна израда студије о
процени утицаја на животну средину, као и чињенице да је делатност којом носилац пројекта планира
да се бави дозвољена за ову зону у складу са важећом планском документацијом и да су за пројекат
издати услови заштите природе од стране надлежног завода.

У складу са горе наведеним, орган сматра да се применом одговарајућих мера заштите животне
средине,  вода,  ваздуха,  земљишта  и  заштите  од  буке,  као  и  придржавањем  прописа  из  области
управљања  отпадом  и  заштите  природе,  а  посебно  услова  заштите  природе  издатих  од  стране
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, Радничка бр. 20а, под бројем 03-2390/2 од дана
6.9.2019. године, могући негативни утицаји на житовну средину могу свести на минимум и без израде
студије процене утицаја на житовну средину.

У  складу  са  одредбама  члана  10.  став  6.  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину
(„Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), 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, што је и учињено. 

Узимајући у обзир наведено, 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  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.,  61/2005,  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,  3/18 –
испр. и 50/18 – усклађени дин. изн., 95/18 и 38/19 – усклађени дин. изн.). 

Обрадила:
Нора Секер маст. биол.

  Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл.инж.пољ.

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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Служба за заштиту животне средине и одрживи развој
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Датум: 13.11.2019.
24000 Суботица 
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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.)

Обрадила:
Нора Секер, маст. биол.

Секретар Секератријатa
Александар Витковић, дипл.инж.пољ.

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