
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ЧОКА  
ОПШТИНСКА  УПРАВА  ОПШТИНЕ  ЧОКА 
Оделење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за 
спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатност 

Број: 501-10/02/2019-III 

Датум: 01.04.2019. године 

Чока 

Потиска бр 20  

 

На основу члана 10. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник  
РС“, број 135/04 и 36/09), члана 58. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ 
18/16 и 95/18), и члана 10. Одлуке о организацији општинске управе у Чоки („Службени 
лист општине Чока  број 16/10, 14/13, 4/15 , 20/16 ,23/16, 13/17 и 11/18) Одељење за 
привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење 
обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности поступајући по поднетом 
захтеву носиоца пројекта Општина Чока , Чока Потиска бр 20, за одлучивање о потреби 
утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја 
на животну средину доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Утврђује се да је за ПРОЈЕКАТ  „Изградња канализационе мреже и постројења 
отпадних вода у насељу Остојићево“ чија се реализација планира на катастарским 
парцелама бр. 2905/1, 2816/39, 2816/6, 2816/66, 2816/4, 2815/2, 2816/57, 2722, 390, 2661, 
2662/1, 2603/1, 133, 218, 306, 1088, 464, 1191, 794, 400/2, 376, 345, 616, 274/1, 618/1, 670, 
733, 795, 1025, 1024, 1009/1, 1007, 1016/2, 1017/69, 1308/34, 1486/28, 1381/1, 1487/1, 
1484/77, 1484/34, 1484/1, 2120/5, 2120/1, 2120/31, 1278/20, 1278/17, 1278/31,  1277/1, 
1278/52, 1308/33, 2122, 1020/1, 1020/2, 1156, 1089, 863, 923/1, 2666/4, 156, 127, 3534, 
3533 и 3618, К.О. Остојићево, на територији општине Чока, носилац пројекта општина 
Чока из Чоке, Потиска бр. 20 К.О. Остојићево, потребна израда студије о процени 
утицаја на животну средину . 

2. Обавеза носиоца пројекта је да у свему испоштује услове надлежних органа 
издатих по посебним законима. 

3. ОДРЕЂУЈЕ се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину 
пројекта: „Изградња канализационе мреже и постројења отпадних вода у насељу 
Остојићево“ чија се реализација планира на катастарским парцелама бр. 2905/1, 2816/39, 
2816/6, 2816/66, 2816/4, 2815/2, 2816/57, 2722, 390, 2661, 2662/1, 2603/1, 133, 218, 306, 
1088, 464, 1191, 794, 400/2, 376, 345, 616, 274/1, 618/1, 670, 733, 795, 1025, 1024, 1009/1, 
1007, 1016/2, 1017/69, 1308/34, 1486/28, 1381/1, 1487/1, 1484/77, 1484/34, 1484/1, 2120/5, 
2120/1, 2120/31, 1278/20, 1278/17, 1278/31,  1277/1, 1278/52, 1308/33, 2122, 1020/1, 
1020/2, 1156, 1089, 863, 923/1, 2666/4, 156, 127, 3534, 3533 и 3618, К.О. Остојићево, на 
територији општине Чока, носилац пројекта општина Чока из Чоке, Потиска бр. 20. 

4. Носилац пројекта се обавезује да Студију изради у свему према члану 17. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник  РС“, број 135/04 и 36/09) и 
чл. 1-10 Правилиника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“ 69/05). 
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5. Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан 
сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије написане 
једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом 
праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту студије. 

6. Уз студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других 
надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом. 

7. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог 
решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на 
животну средину из тачке 1. овог решења.  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Носилац пројекта општина Чока из Чоке, поднео је овом органу захтев за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и за одређивање обима и 
садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „ Изградња 
канализационе мреже и постројења отпадних вода у насељу Остојићево“, чија се 
реализација планира на катастарским  парцелама бр. 2905/1, 2816/39, 2816/6, 2816/66, 
2816/4, 2815/2, 2816/57, 2722, 390, 2661, 2662/1, 2603/1, 133, 218, 306, 1088, 464, 1191, 
794, 400/2, 376, 345, 616, 274/1, 618/1, 670, 733, 795, 1025, 1024, 1009/1, 1007, 1016/2, 
1017/69, 1308/34, 1486/28, 1381/1, 1487/1, 1484/77, 1484/34, 1484/1, 2120/5, 2120/1, 
2120/31, 1278/20, 1278/17, 1278/31,  1277/1, 1278/52, 1308/33, 2122, 1020/1, 1020/2, 1156, 
1089, 863, 923/1, 2666/4, 156, 127, 3534, 3533 и 3618, К.О. Остојићево, сагласно члану 8. и 
12. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник  РС“, број 135/04 и 36/09). 

Уз захтев носилац пројекта је приложио: 

- Прилог 1 (део I и II); 

- Прилог 2; 

- Информацију о локацији од дана 19.10.2018.године  

- Локацијске услове - број ROP- COK 29931-LOCH-2/2018 од дана 
27.12.2018.године; 

- Мишљење у поступку издавања водних услова број I-1277/10-18 од дана 
15.11.2018. године; 

- Водне услове број 104-325-756/2018-04 од дана 16.11.2018. године  

- Графички приказ микро и макро локације; 

- Идејно решење канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних 
вода у насељу  Остојићево број Е-IDR од септембра 2018. године; 

У складу са чланом 10. и 14. став 1. и чланом 29. Закона о процени утицаја на 
животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04, 36/09), о поднетом захтеву обавештена је 
јавност дана 12.03.2019 . године. 

У процесу разматрања захтева, у законски утврђеном року нису нам достављена 
мишљења ни заинтересованих органа ни организација. 

 

Разлози за доношење овог решења су:  

-близина пољопривредног земљишта; 
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-могућа емисија непријатних мириса на локацији; 

-могућа деградација околног земљишта; 

-могућа деградација подземних вода; 

- испуштање пречишћених вода у реку Тису која је међународни еколошки коридор 
од европског значаја; 

- под ризиком од удесне ситуације могу се сматрати следећи утицаји:  

-поплаве, и 

-земљотрес. 

Земљотрес се може догодити само у случајевима већих природних катастрофа, 
чија је вероватноћа појављивања у региону мала, док су све остале ситуације реалне.   

Локација постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Остојићево (ППОВ) 
предвиђена је на катастарској парцели број 3533 у ко Остојићево. Пречишћена вода ће 
се упуштати у мелиорациони канал Велика Ђурђева бара, који пречишћене воде одводи 
у реку Тису. Планом детаљне регулације локације постројења за пречишћавање 
отпадних вода насеља Остојићево („Сл. лист општине Чока“ бр. 11/13) за локацију 
постројења за пречишћавање отпадних вода обухваћен је простор површине 61 a 92 m2  
на катастарској парцели бр. 3533 (грађевинско земљиште) К.О. Остојићево.  

Наслањање предвиђене локације на мелиорациони канал је повољно. Положај 
планиране локације постројења у односу на насеље је са аспекта доминантних ветрова 
такође повољан. Доминантни ветрови су из правца северо – запада и југоистока. Оба 
правца су за насеље у односу на локацију постројења повољна. 

Предмет идејног решења, постројење за пречишчавање отпадних вода насеља 
Остојићево капацитета 2400 ЕС (број еквивалентних становника). 

Одвод фекалне воде из насеља се врши путем новопројектоване канализационе 
мреже вакумског типа. У склопу постројења врше се процеси биоаерације и таложења ( 
по принципу СБР технологије). Пречишћавање  отпадне воде се одвија биолошким 
поступком са активним муљем, уз истовремену, симултану стабилизацију муља. Након 
пречистача условно чисте воде се испуштају у мелиорациони канал Велика Ђурђева 
бара. 

Током рада постројења за пречишћавање отпадних вода, долазиће до емисије 
непријатних мириса у атмосферу, с обзиром на мали обим ових утицаја неопходно је 
предвидети изградњу заштитног зеленила око самог објекта. 

Пре пуштања у рад, неопходно је извршити контролно мерење квалитета воде у 
реципијенту, као тзв. „нулто стање“, у циљу превенције од потенцијалног загађења у 
случају акцидентне ситуације. 

У току радова на градњи ППОВ-а, доћи ће до деградације земљишта на 
предметној локацији. Међутим, у самом технолошком процесу рада ППОВ, не треба 
очекивати већи негативни утицај на околно земљиште. 

Приликом рада постројења за пречишћавање отпадних вода, не очекују се 
пропратни ефекти као што су бука и вибрације које би прелазили законом утврђене 
граничне вредности. 

У току редовне експлоатације предметног уређаја за пречишћаванје отпадних 
вода неће доћи до појаве јонизујућег и нејонизујућег зрачења. 

У близини предвиђене локације за ППОВ не налазе се заштићена природна 
добра, те имплементирани садржај неће имати негативан утицај на постојећу флору и 
фауну. 
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 На предметној локацији нису евидентирана непокретна културна добра нити 
археолошки локалитети. 

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листа пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл.гласник РС“,БР.114/08). Предметни пројекат се налази на Листи II Пројекти за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину под тачком 14. Остали пројекти, 
подтачка 3. Постројења за пречишћавање отпадних вода: комуналне отпадне воде; 
технолошке отпадне воде, за све пројекте који нису наведени на Листи I, односно за све 
пројекте. 

На основу члана 14. став 3. И члана 17.  Закона о процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник  РС“, број 135/04 и 36/09), као и на основу члана 1. и чланова 2-10 
Правилиника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
69/05), утврђен је обим и садржај предметне студије. 

У вези са изложеним, утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у року од 
годину дана од коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на 
студију о процени утицаја на животну средину из тачке 1. овог решења.  

На основу горе наведеног решено је као у диспозитиву. 

На основу члана 18. Закона о Републичким адм. таксама ("Сл. гласник РС", бр. 
43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - 
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 
65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 
112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 3/2018 - 
испр. 50/2018- усклађени.дин. изн. и 95/2018) носилац пројекта  општина Чока је 
ослобођена од плаћања таксе.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Бул. Михајла 
Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, путем овог органа у року од 15 дана од дана пријема 
овог решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом 
решењу. 

 

 

Обрађивач                                                               Начелник Општинске управе 

                                                                                                      Зоран Јованов 

Ева Шевењхази – самостални саветник  

 

 

 

  Доставити: 

1. Општини Чока , 

2. Архиви.                                                             
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