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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине 

Служба за заштиту животне средине и одрживи развој 

Број: IV-08/I-501-52/2023 

Датум: 06.03.2023. 

24000 Суботица 

Трг слободе 1 

Тел: 024 626 974 

ПА 
 

 

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 Град Суботица, Трг слободе 1, Суботица, по овлашћењу бр. 

IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за: „Пројекат за грађевинску дозволу изградње канализационих кућних 

прикључака у насељу Чантавир и Душаново“, који се планира на катастарским парцелама 8665, 3732, 

3787, 3771, 3772, 3717, 3799, 2120/1, 3719, 3743, 3738, 3761, 3760, 3755, 3794, 3719, 3713/1, 3719, 3746, 

3735, 3733, 3729, 3734, 3745, 3714, 3726, 3741, 3736, 3742, 3766, 3709, 3737, 3740, 3752, 3744, 3790, 3788, 

3759, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3773, 3774, 3781, 3786, 3787, 3716, 3813, 3795 и 409/5 КО Чантавир, 
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 и 

постављање канализационог система, а који треба да побољша 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; 

• Организационо-техничким решењима обезбеди услове да максимални дозвољени ниво буке за 

предметни простор током извођења радова не прелази вредности прописане Одлуком о мерама 

за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист града Суботице“, бр. 48/20); 

• Обезбеди примену техничких мера којима ће се осигурати да се загађење ваздуха које може 

настати услед емисије издувних гасова радних возила и механизације у зони градилишта и 

његовој непосредној близини сведе на најмању могућу меру; 

• Оштећене јавне зелене површине по завршетку радова доведе у првобитно стање;  

• Уколико се у току извођења радова пронађу геолошка или палеонтолошка документа која би 

могла представљати заштићену природну вредност, извођач радова је дужан да исту пријави 

министарству надлежном за послове заштите животне средине и да преузме све мере заштите 

од уништења, оштећења или крађе. 
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III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитвним прописима.                                       

Образложење 

Подносиоц захтева „Pyramid ing“ доо Нови Сад, Темеринска бр. 154, обратио се овом секретаријату 

са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Пројекат за 

грађевинску дозволу изградње канализационих кућних прикључака у насељу Чантавир и Душаново“, 

који се планира на катастарским парцелама 8665, 3732, 3787, 3771, 3772, 3717, 3799, 2120/1, 3719, 3743, 

3738, 3761, 3760, 3755, 3794, 3719, 3713/1, 3719, 3746, 3735, 3733, 3729, 3734, 3745, 3714, 3726, 3741, 

3736, 3742, 3766, 3709, 3737, 3740, 3752, 3744, 3790, 3788, 3759, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3773, 3774, 

3781, 3786, 3787, 3716, 3813, 3795 и 409/5 КО Чантавир. Захтев је евидентиран у писарници Градске 

управе Суботице под бројем IV-08/I-501-52/2023 дана 13.02.2023. године. 

 

Уз уредно попуњен захтев достављено је:  

• Графички приказ макро и микро локације; 

• Локацијске услове за изградњу трасе канализације у насељима Чантавир и Душаново издат од 

стране Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботице под интерним бројем 

IV-05-353-315/2022 од дана: 29.09.2022. године; 

• Услове за израду техничке документације, издат од стране „Јавног предузећа за управљање 

путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број II-06 -352-502/2022 дана 

07.09.2022. године; 

• Услови за пројектовање за изградњу фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново 

издат од стране „Електродистрибуција“ Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Суботица број 87.1.0.0.-Д.07.09.-389967-22 дана 14.09.2022. година; 

• Техничке услове за пројектовање издате од стране Телеком Србија а.д. Београд, број: Д210-

360427 ЈБ, датум: 16.09.2022. године; 

• Услове за пројектовање издате од стране Ј.К.П. „Водовод и канализација“ Суботица број: И 

2/209-2022; 

• Водне услове издате од стране Ј.В.П. „Воде Војводине“ Нови Сад, број II-983/5-22 дана 

20.09.2022. године; 

• Услове за пројектовање издате од стране ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” Београд, интерни број: 

AX1537 дана 15.09.2022. године; 

• Услови за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за изградњу 

фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново издат од стране „SATTRAKT“ ДОО 

Бачка Топола, број 951, датум 06.09.2022. године; 

• Идејно решење (ИДР) израдјен од стране „Pyramid ing“ доо Нови Сад, број техничке 

документације: 0-42/2022-IDR, место и датум: Нови Сад, мај 2022. 

 

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 13.02.2023. године и у штампаним гласилима Суботичке новине 17.02.2023. - 

на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ 17.02.2023. - на хрватском језику и Magyar Szó 19.02.2023. 

године – на мађарском језику). О захтеву су путем електронске поште обавештени и заинтересовани 

органи и организације (Регионални Архус центар Суботица и Месна заједница Чантавир 13.02.2023.) 

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 Идејно решење израђено од стране „Pyramid ing“ доо Нови Сад, 

Темеринска 154.  

 

Увидом у захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину орган је констатовао 

да је исти поднео носилац пројекта Град Суботица, за пројекат: „Пројекат за грађевинску дозволу 

изградње канализационих кућних прикључака у насељу Чантавир и Душаново“, који се планира на 

катастарским парцелама 8665, 3732, 3787, 3771, 3772, 3717, 3799, 2120/1, 3719, 3743, 3738, 3761, 3760, 
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3755, 3794, 3719, 3713/1, 3719, 3746, 3735, 3733, 3729, 3734, 3745, 3714, 3726, 3741, 3736, 3742, 3766, 

3709, 3737, 3740, 3752, 3744, 3790, 3788, 3759, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3773, 3774, 3781, 3786, 3787, 

3716, 3813, 3795 и 409/5 КО Чантавир, у укупној дужини од 25.381,43 метар. 

 

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), чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се, сходно прописаним критеријумима, 

може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину. 

 

Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у обзир 

да је пројекат у функцији спречавања негативних утицаја отпадних вода на животну средину, да се у 

току реализације и за време екаплоатације пројекта не очекују негативни утицаји пројекта на животну 

средину, као да се применом савремених техничких стандарда у току извођења радова могу ублажити 

негативни утицаји на животну средину. 

 

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. 

 

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 490,00 

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. и 138/22). 

 

Обрадила: 

Андреа Пектер, дипл. инж. технолoгије 

 

 

  Секретар Секретаријата 

        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде 
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