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ГГ

Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Одсек  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, 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 и 20/15), по овлашћењу број IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по
захтеву носиоца пројекта „ПАРК ПАЛИЋ“ Д.О.О., КАЊИШКИ ПУТ бр. 17, у поступку одлучивања о
потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Изградње трасе канализације употребљених
вода дуж Кањишког пута, Солунске, Ловранске и Ритске улице на Палићу“,  доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ СЕ да за  пројекат „Изградње трасе канализације употребљених вода дуж
Кањишког пута, Солунске, Ловранске и Ритске улице на Палићу“,  на катастарским парцелама 1451,
1395, 1446, 1444 и 1378 КО Палић, насеље Палић, није потребна израда студије о процени утицаја
на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта „ПАРК ПАЛИЋ“ Д.О.О. Палић да током извођења и
коришћења пројекта обезбеди мере заштите животне средине,  и то:

• Пројекат  изведе у складу са Решењем о условима заштите природе бр. 03-1043/2 издатог од
стране Покрајинског завода за заштиту природе дана 24.5.2016. године;

• Током извођења радова обезбеди управљење отпадима који настају дуж трасе током извођења
пројекта  на  начин  прописан  Законом  о  управљању отпадом  („Службени  Гласник  РС“  бр.
36/09, 88/10 и 14/16) и припадајућим прописима;

• Током извођења радова поштује одредбе Закона о заштити од буке („Сл гласник РС“ бр.36/09,
88/10 ) припадајућих прописа и Одлуке о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл
лист  града  Суботица“  бр.33/11)  и  да  обезбеди  да  при  коришћењу  извора  буке  највиши
меродаван ниво  за отворен простор не пређе граничне вредности  регулисане прописима за
заштићене просторе.

Образложење

Носилац пројекта „ПАРК ПАЛИЋ“ Д.О.О., КАЊИШКИ ПУТ бр. 17, обратио се овом секретаријату са
захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Изградње трасе канализације
употребљених вода дуж Кањишког пута,  Солунске,  Ловранске и Ритске улице на Палићу“  на катастарским
парцелама 1451, 1395, 1446, 1444 и 1378 КО Палић, насеље Палић. Захтев је евидентиран у писарници Градске
управе Суботице под бројем IV-08-501-232/2016 дана 22.07.2016.

Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:
 Решење о условима заштите природе број 03-1043/2 од дана 24.05.2016. године;
 Локацијски услови број IV-05-353-25-66/2016 од дана 08.06.2016. године.

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 далеководима подтачка 4. – Цевоводи за транспорт отпадних вода и тачка 15 -
Пројекти наведени у Листи I и Листи II који се реализују у заштићеном природном добру и заштићеној околини
непокретног културног добра, као и у другим подручјима посебне намене ), чиме се сврстава у пројекте за које
се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну средину,  а  како  се  део  пројекта  реализује  на  заштићеном
подручју, сходно критеријумима прописаним уредбом, може се захтевати и израда студије процене утицаја на
животну средину. 

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,  Hrvatska  riječ  и Magyar  Szó),  као  и
заинтересовани  органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Месна  заједница  Палић  и  Архус  центар
Суботица).

У законом прописаном року достављена је примедба Удружења за развој заједнице „ЛУДАШ“ којом
примедбом се указује на загађивање Лудашког језера као последице 30 година старог и  нерешеног проблема
пречишћавања отпадних вода насеља Палић  и  којом се и за предметни пројекат изградње канализационе мреже
–  тражи  преиспитивање  ради  спречавања  даљег  загађивања  Специјалног  резервата  „Лудашко  језеро“. Град
Суботица је у оквиру реконструкције постројења за пречишћавање отпадних вода у периоду 2006-2010. годинс
реализовао савремено постројење за пречишћавање отпадних вода према критеријумима директива за осетљиве
водопријемнике капацитета 150.000 еквивалентних становника. Овај капацитет поред потреба града Суботица,
обухвата и потребе насеља Палић како за потребе становништва тако и туристичко рекреативних садржаја. План
за  унапређење  еколошког  стања  Палићког  језера  и  његове  околине,  усвојен  од  стране  Скупштине  Града
Суботице (Службени лист Града Суботице бр. 24/14), као један од главних приоритета дефинише завршетак
канализације  насеља  Палић  и  изградњу  потисног  вода  којим  ће  се  отпадна  вода  одвести  на  централно
постројење за пречишћавање, при чему је у одељку 1.2 јасно наведено да је потребно да развој канализационе
мреже и активности на изградњи потисног вода теку координисано, као би се избегло масовније прикључење
на новоизграђену канализациону мрежу пре пуштања у  рад потисног вода,  јер би  то довело  до додатног
загађивања Лудашког језера. Узимајући у обзир наведено, секретаријат је оценио да је наведена примедба већ
узета у обзир приликом доношења Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине, те
да  је  израда  пројектно-техничке  документације  у  склопу  предметног  пројекта  управо  део  координисаних
активности завршетка канализационе мреже насеља Палић и његовог повезивања са централним постројењем
за пречишћавање отпадних вода.

Како су у Решењу о условима заштите природе бр. 03-1043/2 од 24.5.2016. године., изтадом од стране
Покрајинског завода за заштиту природе,  детаљно дефинисане мере спречавања негативних утицаја на животну
средину из аспекта утицаја на постојеће природне и хортикултуралне вредности претметне локације пре почетка
и за време трајања радова, а  у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 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. ЈП Палић-Лудаш
4. Удружење за развој заједнице „Лудаш“, Палић 10 октобра 9, н/р Милан Узелац
5. Архиви
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