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 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 5. 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) и овлашћења број  IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по
захтеву носиоца пројекта Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Суботица, Трг Лазара Нешића бр.
9,  у  поступку одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  на  животну средину пројекта:  „БУШЕЊЕ,
ОПРЕМАЊЕ  И  ПОВЕЗИВАЊЕ  ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ  БУНАРА  Б3/I НА
ЛОКАЛИТЕТУ МАЛА БОСНА“, на катастарској парцели 38704/2 КО Доњи Град, Суботица, доноси:

РЕШЕЊЕ

       I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „БУШЕЊЕ, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ ИСТРАЖНО-
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ  БУНАРА  Б3/I НА  ЛОКАЛИТЕТУ  МАЛА  БОСНА“,  Суботица,  Вељка
Влаховића  бб  (46.038960о,  19.573564 о)  на  катастарској  парцели  38704/2  КО Суботица,  потребна
процена утицаја на животну средину.

        II - ОДРЕЂУЈЕ СЕ носиоцу пројекта Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Суботица, Трг
Лазара Нешића бр. 9,  да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта,
у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени Гласник РС“ бр.
135/04,  36/09)  и  Правилником  о  садржини  студије  о  процени  утицаја  на  животну средину  („Сл
гласник РС“ бр. 69/05) и да нарочито  обради делове:
 1.Описа  пројекта, кроз

 детаљан опис радова који су предмет на припреми и инфраструктурном опремању градилишта
за бушење бунара 

 детаљан приказ  активности  и поступака са временском динамиком извођења радова, 
 приказ утицаја на животну средину изабраног решења 
 приказ утицаја на постојеће бунаре на  изворишту
  анализу решења које се односи на планове за ванредне прилике,и удесне ситуације
   приказ састава и количине  отпадних материја-муља и технологије поступања са истим

2.Програма праћења утицаја на животну
 приказ чинилаца стања пре почетка функционисања пројекта/бунара  
 параметре на основу којих се могу утврдити и пратити директни и индиректни утицаји на 

животну средину  за време извођења радова,
 места, врсту, начин и учесталост параметара у складу са важећом регулативом везаном за 

обезбеђивање квалитета воде за пиће

Образложење

Носилац пројекта Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Суботица, Трг Лазара Нешића бр.



9,  поднео  је  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:
„БУШЕЊЕ, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА Б3/I НА
ЛОКАЛИТЕТУ  МАЛА  БОСНА“,  Суботица,  Вељка  Влаховића  бб  (46.038960о,  19.573564 о)  на
катастарској  парцели 38704/2  КО Суботица.  Захтев је  евидентиран на писарници Градске управе
Суботица под бројем IV-08-501-263/2016 дана 18.08.2016.

Уз попуњен образац захтева приложена је следећа документација: 
 Локацијски услови, број IV-05-353-25-148/2016 од 09.08.2016. године;
 Правила  грађења  и  други  услови  за  бушење,  опремање  и  повезивање  истражно-

експлоатационог бунара Б-3/I на иворишту Мала Босна к.п.  38704/2 К.О. Доњи Град,  број
Ф307-107/16 од августа 2016. године; са графичким прилозима 

 Услови у погледу заштите од пожара, број 217-7250/16-1 од 20.07.2016. године;
 Решење о водним условима, број 104-325-721/2016-04 од 28.07.2016. године;
 Санитарни услови потребни за издавање акта о урбанистичким условима за бунар Б-3/I, број

138-53-00653-2/2016-06.

Увидом у документацију из 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  12.  –
Инфраструктурни пројекти,  подтачка  9.  -  Oбјекти за  јавно  водоснабдевање-изворишта
водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде), чиме се
сврстава  у  пројекте  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гла -
сник 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 Маgyаr Szó), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (МЗ „Мала
Босна“, Архус центар Суботица).

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

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени Гласник“ РС
бр.135/04,  36/09),  прописано  је  да  одлуком  којом  се  утврђује  да  је  потребна  процена  утицаја  на
животну средину, надлежни орган може одредити обим и садржај студије о процени утицаја, што је у
овом случају и учињено. На основу изнетог 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 и 112/15). 

Доставити:
-Носиоцу пројекта
-Архиви

Руководилац Одсека
Мр Горадана Гавриловић                                                 

                                                                                     Секретар Секретаријата
                                                                                       Жика Рех, дипл.биолог


