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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.  Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном
поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботица („Сл.
лист Града Суботица“ бр. 6/10, 8/13, 24/14 и 20/15), овлашћења Начелнице градске управе број IV-031-
111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Трг
Лазара  Нешића  9/а  Суботица  за  пројекат:  „ИЗГРАДЊА  РЕЗЕРВОАРА  и  ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  У
НАСЕЉУ МИРГЕШ“  , доноси: 

                                              Р Е Ш Е Њ Е

I - УТВРЂУЈЕ СЕ  да за пројекат „Изградња резервора и црпне станице у насељу Миргеш“
који се планира у улици Слободана Принципа Сеље бб на катастраској парцели 593/2 КО Таванкут,
као део пројекта магистралног цевовода система водоснабдевања за насеља Љутово, Горњи Таванкут
и Доњи Таванкут није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
 

 II-ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац  пројекта  да  према  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на
животну средину („Сл.  гласник  РС“  бр.  135/04,  36/09)  током  изградње  и  коришћења  предметног
пројекта спроводи опште мере заштите животне средине и то:

 Планира и изведе пројекат у складу са пројектно техничком документацијом  и захтевима
којима  ће  се  осигурати  следљивост  функционалног  и  технолошког  процеса  обезбеђујући
стандарде квалитета животне средине предвиђене за ову врсту објеката;

 Материјал од ископа земљишта одвезе на локацију за одлагање инертног отпада у складу са
Одлуком о одређивању локације  за  одлагање инертног отпада („Сл. лист Града Суботице“
бр.31/10);

 Да  током  извођења  радова,  као  и  током  експлоатације  пројекта  са  отпадним  материјама
поступа на начин прописан одредбама Закона о управљању отпадом  („Сл. Гласник РС“ бр
36/09 и 88/10) и припадајућим прописима;

 Да током извођења и рада пројекта обезбеди мере којима ће осигурати да се извори буке могу
користити и употребљавати на начин прописан условима  коришћења у погледу ограничења
буке у одређеним зонама у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл
галсник РС“ бр. 36/08 и 88/10) , припадајућим прописима и Одлуком о мерама за заштиту од
буке у животној средини („Сл лист Г рада Суботица“ бр.33/11). 

 III – Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе спровођења постпупка процене
утицаја  на  животну средину за  остале  фазе  реализације  пројекта  магистралног  водовода  система
водоснабдевања за насеља Љутово, Горњи Таванкут и Доњи Таванкут, у складу са Законом.

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
«Изградња  резервора и црпне станице у насељу Миргеш“, заведеним под бројем IV-08-501-301/2015
дана 11.09.2015.године.



Предметни пројекат део је система водоснабдевања насеља на територији Града Суботица  и планиран
је  пројектовањем магистралног водовода подељеног у три фазе 

1. Деоница I -Магистарлни цевовод који повезује дистрибутивну мрежу Града Суботица до
насеља Љутово. 

2.  Деоница II -Магистрални цевовод од Љутова до Таванкута 

            3. Резервоар и црпна станица у Љутову ( Миргешу)

Фаза означена бројем  3 Резервоар и црпна станица предмет су захтева за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину  за који су приложени :

-  Попуњен образац захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
предметног пројекта;

- Главни пројекат број 21-3/2011, август 2015.године израђен од стране Завода за водопривреду
Суботица Трг Лазара Нешића 9а.

-Локацијска дозвола број ИВ-04/И-353-302/2014 од 14.-10.2014.године издата од Секретаријата
за грађевинарство и имовину, Службе за грађевинарство са условима за пројектовање од

ЈП „Пошта Србије“; број 2014-73038/2  од 28.05.2014;
Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ ад  број 178811/2 ЈБ од 24.06.2014. 
Привредног  друштва  за  дистрибуцију  електричне  енергије  „Електровојводина“  доо

број 3.30.4-1874/14 од 24.07.2014.године ; 
ЈВП „Воде Војводине“  број И-670/4-14 од 11.06.2014.и 
ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботица“ број ИИ-01/4-352-302/2014 од 28.08.2014.

Поступајући  по  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  обавештена  је
јавност о поднетом захтеву, путем сајта градске управе Града Суботица и објављивањем у средствима
информисања.  О  поднетом  захтеву обавештена  је  МЗ „Љутово“  и  невладине  организације  путем
„Архус“  центра  у  Суботици.  У  законом  прописаном  року  није  било  увида  у  документацију  ни
достављених писмених примедби .

Анализом  документације  утврђено  је  да  је  предметни  објекат  обухваћен  Уредбом  о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројекат за које се може
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (  „Сл  Гласник  РС“  бр.114/08)  тачка  12
Инфраструктурни  пројекти  –  Објекти  за  јавно  водоснабдевање,  изворишта  водоснабдевања  са
водозахватима, транспорт воде за пиће , постројења за прераду воде- Сви пројекти 

Након  разматрања  поднетог  захтева  секретаријат  је  констатовао  да  су објекти  предметног
пројекта део магистарлног водовода  и да ће изградњом преосталих пројеката ( деоница I и II) бити
обезебеђена повезаност и комплетност система и да ће тада то представљати обједињен  целовит
пројекат водоснабдевања.

Имајући  у  виду да  је   поступак  процене  утицаја  на  животну  средину  превентивна  мера
заштите животне средине и чињиницу да предметни пројекта представља само део  система  - тј фазу
у  пројектној  документацији  која  садржи  разрађене  мере  и  услове  заштите  за  извођење  објеката
Секретријат сматра да реализација тих мера и услова као и мера из тачке II овог решења обезбеђује
спречавање штетних утицаја на животну средину. 

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, 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.

 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,  градитељство  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, 51/03 - 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. и 45/15 - усклађени дин. изн.). 

Доставити:

1.Носиоцу пројекта
2.Служби за инспекцијско-надзорне послове
3.Архиви
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