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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  („Службени  гласник  РС“  бр.  135/04  и  36/09),  члана  192.  став  1.  Закона  о  општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), члана 44.
Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 6/10, 8/13, 24/14, 20/15,
44/16  и  47/16),  по  овлашћењу  број  IV-031-201/2016-8  од  01.12.2016.  године,  поступајући  по  захтеву
носиоца пројекта ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а, у поступку
одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У
УЛИЦИ 51. ДИВИЗИЈЕ (ОД НЕВЕСИЊСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈОВАНА МИКИЋА)“,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У УЛИЦИ 51. ДИВИЗИЈЕ (ОД
НЕВЕСИЊСКЕ  УЛИЦЕ  ДО УЛИЦЕ ЈОВАНА  МИКИЋА)“,  на катастарској  парцели  19067,  19068/10,
19066/8,  19058,  19054,  19050/5,  15885,  15898/1,  15969,  15816/2,  15817/11,  15816/1,  15812/7,  15811/4,
15811/9, 25495/1, 15886/11 и 15886/6 КО Нови град, Суботица, у улици 51. Дивизије, од Невесињске улице
до Јована Микића, 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 и 14/16) 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 број:
РОП-СУБ-30187-ЛОЦ-1/2016 од дана 26.12.2016. године и према Одлуци о мерама за заштиту од
буке у животној средини („Сл. лист града Суботица“, бр. 33/11);

 Радом оштећене  зелене  површине  санира  у  складу са  одредбама  Одлуке  о  одржавању јавних
зелених површинa („Сл. лист Града Суботица“ бр.45/2014 и 53/2016).

Образложење

Носилац пројекта ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а, обратио
се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:
„КАНАЛИЗАЦИОНА  МРЕЖА  У  УЛИЦИ  51.  ДИВИЗИЈЕ  (ОД  НЕВЕСИЊСКЕ  УЛИЦЕ  ДО  УЛИЦЕ
ЈОВАНА МИКИЋА)“,  на катастарској парцели 19067, 19068/10, 19066/8, 19058, 19054, 19050/5, 15885,
15898/1, 15969, 15816/2, 15817/11, 15816/1, 15812/7, 15811/4, 15811/9, 25495/1, 15886/11 и 15886/6 КО Нови



град, Суботица, у улици 51. Дивизије, од Невесињске улице до Јована Микића. Захтев је евидентиран у
писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-86/2017 дана 01.03.2017.

Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:

 Локацијски услови број: РОП-СУБ-30187-ЛОЦ-1/2016 од дана: 26.12.2016. године;
 Идејно решење пројекта (ПГД);
 Главна свеска Е-35/16-ИДР-ГС;
 Пројекат канализације Е-35/16-ИДР-ПК.

Увидом у документацију Захтева,  сходно  Уредби 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 делеководима,  подтачка 4.  –  Цевоводи за транспорт отпадних
вода), чиме се сврстава у пројекте за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Дужина
цевовода предметног пројекта износи 2816.6 m (од чега је дужина колектора 1025.6 m и секундарног вода
1791 m), чиме сe предметни пројекат, према критеријуима за одлучивање о потреби израде студије процене
утицаја на животну средину (цевоводи дужи од 10 km) сврстава у пројекте за које се НЕ МОЖЕ захтевати
израда студије.

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 и у штампаним гласилима Суботичке новине 03.03.2017., Hrvatska
riječ  10.03.2017. и Magyar Szó 03.03.2017. године),  као и заинтересовани органи и организације путем
електронске поште (Месна заједница Железничко насеље и Регионални Архус центар).

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

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), по којима 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, 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 440,00 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, 51/2003 - 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 и 50/2016 - усклађени дин. Изн.)

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