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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 („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 33. и 34. 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),
поступајући  по  захтеву  носиоца  пројекта предузећа  Ј.К.П.  „ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА“
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића бр. 9/а, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат:  „Постројење за прераду воде за пиће на Водозахвату II
фаза  2  –  ПРОМЕНА  ДЕЛА  ТЕХНОЛОГИЈЕ  ХИДРОТЕХНИЧКИХ  УСЛОВА“,  на катастарским
парцелама 14584/1, 14585/2, 14586/2, 14789/2, 14589/2 и 14590/3 КО Нови град, улица Магнетна поља
бб, Суботица, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да при реализацији  предметног  пројекта  у свему
испоштује  услове  и  мере  прописане  Студијом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  пројекта
„ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ВОДОЗАХВАТУ II ФАЗА 2“, Суботица, улица
Магнетна  поља  бб,  на  катасарским  парцелама  бр.  14584/1,  14585/2,  14586/2,  14789/2,  14589/2  и
14590/3  КО Нови град, бр. СУ-ЕАС2Д, Суботица, децембар 2018. године, на коју је сагласност дата
Решењем бр. IV-08/I-501-311/2018 од 19.12.2018. године.

III –   Ово  решење  не  ослобађа  подносиоца  захтева  обавезе  да  прибави  и  друге  услове,
сагласности и дозволе предвиђене позитивним 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: “Постројење за прераду воде за пиће на Водозахвату II фаза 2 – ПРОМЕНА ДЕЛА
ТЕХНОЛОГИЈЕ  ХИДРОТЕХНИЧКИХ  УСЛОВА“,  на катастарским  парцелама  14584/1,  14585/2,
14586/2,  14789/2,  14589/2  и  14590/3  КО  Нови  град,  улица  Магнетна  поља  бб,  Суботица,
(46.096969o,19.705056o).  Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-
08/I-501-72/2019 дана 1.3.2018.

Уз  уредно попуњен  образац захтева  је  достављено:  План превентивних мера  (у  електронском
формату;  CD)  од  августа  2018.  године, ирађен  од  стране  предузећа  „Институт  за  безбедност  и
превентивни инжењеринг“ д.о.о., Нови Сад, Војводе Шупљикца бр. 48 и доказ о уплати републичке
административне таксе у износу од 2.030,00 динара од 1.3.2019. године.

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; критеријум: сви пројекти), чиме се предметни пројекат сврстава
у пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину.

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  (на  сајту  Града  Суботице  5.3.2019.  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке  новине
8.3.2019., Hrvatska riječ  8.3.2019.  и Magyar Szó 9.,10.3.2019. године),  као и заинтересовани органи и
организације путем електронске поште (Месна заједница „Нови Град“ и Регионални Архус центар
Суботица).  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.  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 „Постројење за прераду воде
за  пиће  на  Водозахвату  II  фаза  2  –  ПРОМЕНА  ДЕЛА  ТЕХНОЛОГИЈЕ  ХИДРОТЕХНИЧКИХ
УСЛОВА“, који се реализује на катастарским парцелама 14584/1, 14585/2, 14586/2, 14789/2, 14589/2 и
14590/3 КО Нови град, улица Магнетна поља бб, Суботица. Из достављене документације, приложене
уз  захтев,  орган  је  констатовао  да  је  предметни  пројекат  део  пројекта  прерадe  воде  за  пиће  на
Водозахвату II за који је рађена студија о процени утицаја на коју је сагласност дата од стране овог
органа Решењем бр. IV-08/I-501-311/2018 од 19.12.2018. године. Из документације је такође утврђено
да промена дела технологије хидротехничких услова подразумева изостанак објекта „Д“ (резервоар за
прање филтара и контактни базен за хлор) са свим повезним цевоводима и опремом. Објекат „Д“ је
био  предвиђен  за  чување  потребне  запремине  воде  за  прање.  Измењена  технологија  предвиђа
тростепену филтрацију и хемијско уклањање амонијака применом хлорисања. Прање филтера првог
степена  се  врши  са  сировом  прехлорисаном  водом.  Прање  филтера  другог  степена  се  врши  са
прехлорисаном  једноструко  филтрираном  водом,  а  прање  филтера  трећег  степена  се  врши  са
прехлорисаном двоструко филтрираном водом. Због промене типа воде за прање објекат „Д“ је постао
непотребан. Такође је пројектом предвиђено да се објекат „Е” продубљује за 110 cm ради повећања
корисне запремине са 4x37m3 на 4x55m3. Технолошким решењем је било предвиђено да се са једним
таложником  прихвата  количина  воде  од  прања  једног  филтра,  што  је  износило  35m3.  Измењена
технологија предвиђа да запремина једног таложника треба да омогући прихватање запреминe воде од
једног  прања  једне  батерије,  то  јест  прање  једног  филтра  првог  степена  и  једног  филтра  другог
степена (запремина воде од прања 2 комада филтера је 48m3) или воду од прања два адсорпциона
филтра (запремина је 52.8m3).  Промена дела технологије подразумева још и смањење максималне
висине објекта „Г“ (зграда за третман муља) за 155cm. Због измењене  опреме, која се смешта у овај
објекат, првобитна висина објекта је постала непотребна.

Приликом доношења одлуке,  орган је,  у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир чињеницу  да је предметни пројекат део горе наведеног пројекта „ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ВОДОЗАХВАТУ II ФАЗА 2” за који је рађена студија о процени утицаја на коју
је  сагласност дата  од стране овог органа и у којој  су утврђене мере заштите у току припремних
радова, редовног рада објеката, у случају удеса, као и по престанку рада.

У  складу  са  горе  наведеним,  орган  је  оценио  да  за  предвиђене  промене  технологије,  које
подразумевају изостанак и смањење објеката и повећање запремине таложника, не изискују додатне
мере заштите животне средине у односу на првобитни пројекат, те да за промену технологије није
потребна израда нове студије о процени утицаја на животну средину, већ да носилац пројекта треба у
свему да поступи у складу са условима и мерама заштите животне средине прописаних Студијом о
процени утицаја на животну средину пројекта „ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА
ВОДОЗАХВАТУ II  ФАЗА 2“,  Суботица, улица  Магнетна  поља бб,  на  катасарским парцелама бр.
14584/1,  14585/2,  14586/2,  14789/2,  14589/2  и  14590/3  КО  Нови  град,  бр.  СУ-ЕАС2Д,  Суботица,
децембар 2018. године, на коју је сагласност дата од  Решењем бр. IV-08/I-501-311/2018 од 19.12.2018.
године.

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 470,00
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“, br. 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. и 50/18 – усклађени дин. изн.).

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

Обрадила:
Нора Секер, маст.биолог

 Секретар Секретаријата
            Александар Витковић, дипл.инж.пољопривреде
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