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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 („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. 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, 30/17 и
5/20),  поступајући  по  захтеву  носиоца  пројекта  J.К.П.  „Водовод  и  канализација“,  Суботица,  Трг
Лазара Нешића бр. 9/а, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  за  пројекат:  „Изградња  бунара  Б-1/II  на  Водозахвату  Биково”,
заведен под бројем IV-08/I-501-32/2022, а који се планира на катастарскoj парцели 2295/80 КО Биково,
Суботица, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура следеће:

 планира и изведе пројекат у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за
изградњу објеката; 

 обезбеди управљање отпадом који настаје током градње, током рада и експлоатације на начин
прописан Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 -
др. закон) и припадајућим прописима; 

 материјал од ископа земљиштa одвезе на локацију за одлагање инертног отпада у складу са
Одлуком о одређивању локације за одлагање инертног отпада („Сл. лист града Суботице“, бр.
31/10); 

 oбезбеди прихват црпљене воде у ретензију на начин који ће осигурати заштиту земљишта и
подземних вода и да

 обезбеди да бука која се емитује радом транспортних средстава и радом машинске опреме за
бушење током  изградње  и  коришћења не  прекорачује  прописане  вредности нивоа  буке  за
предметни простор, утврђен Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл.
лист града Суботица“ бр. 48/20). 

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

Образложење

Носилац пројекта  J.К.П.  „Водовод и канализација“,  Трг  Лазара  Нешића бр.  9/а,  Суботица,
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обратио се овом секретаријату са захтевом за  одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта: „Изградња бунара Б-1/II на Водозахвату Биково” (46.019417°, 19.754287°).  Захтев
је евидентиран у писарници Градске управе Суботице дана 21.01.2022. године.

Уз  уредно попуњен образац захтева  је  достављено:  Решење о  одређивању зона  санитарне
заштите, издато од стране Министарства здравља под бројем 530-01-223/2020-10 од дана 17.7.2020.
године; Локацијски услови издати од стране Секретаријата за грађевинарство под бројем IV-05-353-
487/2021 од дана 20.01.2022. године; Идејно решење „Бунар Б-1/II Водозахват Биково“ под интерним
бројем Е-1355, израђено од стране предузећа „Завод за водопривреду“ д.о.о., Суботица, Трг Лазара
Нешића бр. 9а и доказ о уплати републичке административне у износу од 2.160,00 динара од дана
21.01.2022. 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  која  излазе  на  четири  језика  која  су  у  службеној  употреби  на  територији  Града
Суботица (на сајту Града Суботице 24.01.2022. године и у штампаним гласилима Суботичке новине
28.01.2022. - на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ 28.01.2022. - на хрватском језику и Magyar
Szó  29,30.xx. године  –  на  мађарском језику),  као  и  заинтересовани органи  и  организације  путем
електронске поште (Регионални Архус центар Суботица и Месна заједница „Биково“ - 24.01.2022.). 

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

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину и идејни пројекат.

Увидом  у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао  да  је  исти  поднео  носилац пројекта  J.К.П.  „Водовод  и  канализација“,  Суботица,  Трг
Лазара Нешића бр. 9/а, за пројекат:  „Изградња бунара Б-1/II на Водозахвату Биково”, заведен под
бројем IV-08/I-501-32/2022, а који се планира на катастарскoj парцели 2295/80 КО Биково, Суботица.

Из  достављених  локацијских  услова,  орган  је  констатовао  да  се  услови  издају  на  основу
планског документа Просторног плана града Суботице („Сл. лист Града Суботице“, бр. 16/12) и да се
радови изводе на катастарској парцели бр. 2295/80 КО Биково. Према наведеном Плану предметна
парцела се налази у зони јавних функција и објеката, намењеној за водозахват, у којој је дозвољена
изградња бунара. 

Из достављеног идејног решења, орган је утврдио да се услови издају на основу планског
документа Просторног плана града Суботице („Сл. лист Града Суботице“, бр. 16/12) и да се радови
изводе на катастарској парцели бр. 2295/80 КО Биково и да је површина катастарске парцеле 34 a 45
m2, а бруто изграђена површина планираног објекта 16,0 m2.  Такође ја констатовано, да ће се Бунар Б-
1/II  са  прикључним  цевоводом  градити  на  Водозахвату  у  Бикову,  и  да  ће  исти  бити  смештен  у
проширени ограђени простор постојећег бунара Б-1/I/97.

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  12. –  Инфраструктурни пројекти,  подтачка 9.  –
Објекти за јавно водоснабдевање – изворишта водоснабдевања са водозахватима,  транспорт воде
за пиће, постројења за прераду воде), 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 чињеницу да се предметни пројекат  планира у зони јавних функција и објеката намењеној за
водозахват („Сл. лист Града Суботице“, бр. 16/12).

На основу наведеног, орган је оценио да ублажавање негативних утицаја на животну средину
може  осигурати  кроз  придржавање  важећих  прописа  и  мера  предвиђених  пројектно-техничком
документацијом као и реализацијом мера из тачке II овог решења, те да за осигуравање неопходних
мера није потребна израда студије. 

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
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 у овом случају и учињено. 

Узимајући у обзир наведено, донето је решење као у диспозитиву.
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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. 43/03, 51/03 -
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.,  50/18  -  усклађени  дин.  изн,  95/18,  38/19  –
усклађени дин. изн.,  86/19,  90/19 – испр.,  98/20 - усклађени дин. изн.,  144/20 и 62/21-
усклађени дин. изн.).

Обрађивач:
Нора Секер, маст. биолог

  Секретар Секретаријата
        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде

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