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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 Л. Нешића 9/а,  у поступку одлучивања о потреби процене
утицаја на животну средину пројекта: „ИЗГРАДЊА БУНАРА Б-6/I, ТРАСЕ ПОВЕЗАНОГ ЦЕВОВОДА,
НАПОЈНИ КАБЕЛ И СИГНАЛНИ КАБЕЛ НА ВОДОЗАХВАТУ II У СУБОТИЦИ“ доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  – Утврђује се да за пројекат:  „ИЗГРАДЊА БУНАРА Б-6/I, ТРАСЕ ПОВЕЗАНОГ ЦЕВОВОДА,
НАПОЈНИ КАБЕЛ И СИГНАЛНИ КАБЕЛ НА ВОДОЗАХВАТУ  II  У  СУБОТИЦИ“,  на катастарској
парцели 14605/4  КО Нови  град,  Суботица,  Тук  угарнице  бб  (46.1007010,  19.7425320),  није потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ да: 
 Током извођења радова:

-  Реализује  пројекат  у  складу  са  техничком  документацијом  израђеном  у  складу са  нормативима  и
стандардима за бушене бунаре;
-  Збрине  садржај  из  бушотине  (земља,  шљунак,  вода)  на  начин  којим  ће  се  спречити  загађивање
земљишта и вода;
- Обезбеди да бука која се емитује радом транспортних средстава и опреме за бушење током извођења
радова не прекорачује прописане вредности нивоа буке за предметни простор, утврђен Одлуком о мерама
за заштиту од буке у животној средини („Сл.лист Града Суботица“ бр. 33/2011);

 Током експлоатације:
-  На  основу Закона  о  заштити  животне  средине  („Сл.  Гласник  РС“  бр.  135/04),  обавља  мониторинг
квалитета црпљене воде,  прати стање бунара,  мери ниво воде  из  пијезометара  и друге  утицаје  своје
активности на стање животне средине;
- Обезбеди контролу хигијенске исправности воде  на основу Правилника о хигијенској исправности воде
за пиће, (Сл. Гласник РС бр. 42/98, 44/99);
- Обезбеди да материјали чија примена у контакту са водом не изазивају штетна дејства по здравље; 
- Спроведе дезинфекцију цеви после изградње и у току експлоатације (након поправке);
- Сориведе обуку радника који одржавају дистрибутивну мрежу;
- Обавлја редовну контролу воде за пиће према Правилнику о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (Сл.
Гласник СРС, бр. 60/81); 
- Обезбеди остеле превентивне и сигурносне мере заштите воде за пиће у експлоатационим условима.



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  JКP “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  БУНАРА  Б-6/I,  ТРАСЕ  ПОВЕЗАНОГ  ЦЕВОВОДА,  НАПОЈНИ  КАБЕЛ  И  СИГНАЛНИ
КАБЕЛ  НА  ВЗ  II  У  СУБОТИЦИ“,  на катастарској  парцели  14605/4  КО  Нови  град,  Суботица,  Тук
угарнице бб (46.1007010, 19.7425320). 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:
 Локацијска  дозвола  број  IV-04/I-353-366/2014  од  13.11.2014,  издата  од  стране

Секрезтаријата за грађевинарство и имовину;
 Санитарни  услови  број  129-53-01218/2014  од  30.10.2014.  године  издати  од  стране

Покрајинског секретаријата за здравство социјалну политику и демографију,Одењеље
за санитарну инспекцију Суботица;

 Услови Привредног друштва Електровојводина ДОО Електродистрибуција Суботица
број 3.30.4-2806/14 од 29.09.2014;

 Техничка  информација  број  317843/2  од  23.10.2014.године  Предузећа  за
телекомунилацију  а.д.  Телеком  Србија,  број   Служба  за  планирање,  развој  и
инвестициону изградњу Суботица ;

 Услови за пројектовање и изградњу  број 19/31-2014. од 15.09.2014.године издати од
ЈП „Пошта Србије“ Радна јединица „Пошта НЕТ“;

 Решење  о  водним  условима  број  104-325-1294/2014-04  издато  од  Покрајинског
секретаријатра за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

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 12.  -  Инфраструктурни
пројекти,  подтачка  9.  -  Објекти  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 („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, Hrvatska riječ и
Magyar Szó), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница
„Мали Радановац“). У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности,
заинтересованих органа и организација.

Како је за бунар Б-1-III-08  на Водозахвату II  већ рађена Студија о процени утицаја на животну
средину, обзиром на то да се предметни пројекат налази на истој парцели и у близини бунара Б-1-III-08,
мере заштите животне средине из ове студије се сходно могу применити и на предметни пројекат.

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл.  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,
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. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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