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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 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 ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Трг Лазара Нешића бр.9/а., у поступку одлучивања
о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „ИЗГРАДЊА  БУНАРА  Б-4/III,  ТРАСА
ПОВЕЗАНОГ ЦЕВОВОДА, НАПОЈНИ КАБЕЛ И СИГНАЛНИ КАБЕЛ НА ВOДОЗАХВАТУ  II  У
СУБОТИЦИ“ доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  – Утврђује  се да за  пројекат:  „ИЗГРАДЊА БУНАРА Б-4/III,  ТРАСА ПОВЕЗАНОГ ЦЕВОВОДА,
НАПОЈНИ КАБЕЛ И СИГНАЛНИ КАБЕЛ НА Водозахвату   II  У  СУБОТИЦИ“,  на  катастарској
парцели  14605/4  КО  Нови  град,  Суботица,  ТУК  УГАРНИЦЕ  ББ  (46.1007130,  19.7251570),  није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  Носилац  пројекта,  ЈКП  „  Водовод  и  канализација“  Суботица,  Трг  Лазара  Нешића  9/а  може
приступити  реализацији  пројекта  из  тачке  I.  овог  решења  у  складу  са  важећим  техничким
нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката уз обавезу да при изградњи и редовном
коришћењу објекта примени мере заштитите животне средине, а нарочито да:

 Поступи  са  отпадом  током  извођења  радова,  као  и  током  експлоатације  у  свему  према
одредбама Закона о управљању отпадом („Сл гласник РС“ бр.36/09 и 88/10);

 Обезбеди прихват црпљене воде у ретензију на начин који ће осигурати заштиту земљишта и
подземних вода;

  Обезбеди да бука која се емитује радом транспортних средстава и радом машинске опреме за
бушење   током   изградње и  коришћења не прекорачује прописане вредности нивоа буке за
предметни  простор,  утврђен  Одлуком  о  мерама  за  заштиту  од  буке  у  животној  средини
(„Службени  лист Града Суботица“ бр.33/11);

 Обавља мониторинг  стања бунара (пијезометарски ниво воде)и квалитета црпљене воде на
простору Водозахвата II;

 Врши редовну контролу хигијенске исправности воде у складу са одредбама Правилника о 
хигијенској исправности воде за пиће, (  Сл. Гласник РС“ бр. 42/98, 44/99).

III – Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе спровођења поступка процене утицаја на
животну средину за реализацију пројекта Постројење за  пречишћавање воде за  пиће на простору
Водозахвата II,  као саставног дела концепта водоснабдевања територије Града Суботица водом за
пиће, у складу са Законом.



Образложење

Носилац  пројекта  ЈКП  „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:  „ИЗГРАДЊА  БУНАРА  Б-4/III,  ТРАСА  ПОВЕЗАНОГ  ЦЕВОВОДА,  НАПОЈНИ
КАБЕЛ И СИГНАЛНИ КАБЕЛ НА ВОДОЗАХВАТУ   II У СУБОТИЦИ“, на катастарској парцели
14605/4 КО Нови град, Суботица, Тук Угарнице бб (46.1007130, 19.7251570). Захтев је евидентиран у
писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08-501-315/2015 дана 23.09.2015.

Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:

1. Локацијска дозвола број IV-04/I-353-367/2014 од 13.11.2014.године издата од Градске
управе, Службе за грађевинарство;

2. Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта Водозахват II у Суботици;  Београд
2013, израђен од предузећа „ГЕО ИНЖЕНЈЕРИНГ БГП“ ДОО Београд;

3. Мапа о локацијама бунара на Водозахвату II.

Увидом у документацију Захтева, Уредбу 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), чиме се овај пројекат сврстава у
пројекте за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. 

Простор Водозахвата II  намењен је за јавно водоснабдевање становништва водом за пиће у
складу са Планом детаљне регулације за комплекс Водозахвата II у Суботици ( „Службени лист Града
Суботица“  бр  2/2009)  донетим  на  основу  Генералног  Плана  Суботица-Палић  до  2020.године
( „Службени лист општине Суботица „ бр. 16/06.17/06 и 28/06).

На овом обухвату према израђеној документацији планира се изградња фабрике за прераду
воде , а садашњи капацитет водозахвата постиже се изградњом нових објеката  у којима се подземна
вода директно потискује у дистрибутивну мрежу. 

За  потребе  одржавања  капацитета  бунарског  поља  у  претходном  периоду  на  простору
Водозахвата  II   изведено је  бушење бунара   Б-1-III-08   (  катастарска парцела 14590/2)  за  који је
израђена Студија о процени утицаја на животну средину и донето Решење којим је дата сагласност на
предложене мере  заштите животне средине током извођења и експлоатације бунара. Реализацијом
ових мера  обезбеђена је заштита и смањење загађења животне средине на простору , па су ове мере
прописане  и  за  новопројектовани  бунар.Б-4/III  на  простору  Водозахвата  II.   

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 и у штампаним гласилима Суботичке новине, Хрватска ријеч
и  Мagyar  Szo),  као  и  заинтересовани  органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Месна
заједница „Мали Радновац“). У законом прописаном року није било достављених примедби од стране
јавности, заинтересованих органа и организација.

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“ бр. 135/04, 36/09), одлука којом је утврђено да није потребна процена утицаја на животну
средину надлежни орган може утврдити минималне услове животне средине у складу са посебним
прописима.  Имајући у  виду изнето Секретаријат  сматра  да  ће  применом мера   заштите  животне
средине дефинисаним  важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за  ову врсту
објеката, као и применом мера из тачке II овог решења бити осигурана заштита животне средине на
простору Водозахвата те је 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:
-Носиоцу пројекта
-Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
-Архиви

Руководилац Одсека
мр Гордана Гавриловић

                                                                                                  Секретар Секретаријата
                                                                                                  Жика Рех, дипл.биолог


