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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

- Републичка дирекција за воде - 

Број: 325-00-918/1/2021-07 

Датум: 15. децембар 2021. године 

Б е о г р а д 

 

 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
о спроведеној јавној расправи o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја 

Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. 

године на животну средину 

 

На основу чл. 9. и 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010), Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде донело је 2. априла 2021. године Одлуку број 325-00-

1443/2020-07 о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања водама на 

територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка 

дирекција за воде је на основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 

покренуло јавну набавку број 0007 услуга израде Стратешке процене утицаја Плана 

управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на 

животну средину. Након обављене процедуре отвореног поступка јавне набавке 

потписан је уговор 28. јула 2021. године са Институтом за архитектуру и урбанизам 

Србије, ради израде Нацрта извештаја Стратешке процене утицаја Плана управљања 

водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну 

средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја), у свему према понуди Института за 

архитектуру и урбанизам Србије број 687 од 24. јуна 2021. године. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка 

дирекција за воде, спровела је јавну расправу о Нацрту извештаја, у периоду од 1. 

новембра до 1. децембра 2021. године. Позив за учешће у јавној расправи са текстом 

Нацрт извештаја и Обрасцем за слање коментара, објављени су на интернет страници 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за 

воде и на Порталу е-управе. Предлози и сугестије за унапређење текста,  достављани су 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за 

воде, путем електронске поште, на адресу: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs 

Током трајања јавне расправе, примедбе су пристигле само од НИС а.д. Нови 

Сад, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад (примедбе достављене електронском 

поштом, дана 18.11.2021. године). 

Добијене примедбе су размотрене од стране Комисије за спровођење поступка 

јавне расправе o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања 

водама на територији Републике Србије за период  2021-2027. године на животну 
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средину (у даљем тексту: Комисија), која је образована Решењем в.д. директора 

Републичке дирекције за воде, број 325-00-918/2021-07 од 29. октобра 2021. године и 

сагледана је могућност њиховог интегрисања у Нацрт извештаја. Приликом заузимања 

ставова по свакој појединачној примедби, Комисија је консултовала обрађивача Нацрта 

извештаја, Институт за архитектуру и урбанизам Србије. 

 

У наставку је дат преглед достављених примедби и одговори Комисије на исте, 

са образложењем. 

 

1.  НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад 

 

 

Примедбе у појединостима: 

 

Примедба бр. 1: 

1.1.2.1. Квалитет ваздуха, страна 27, став 1 

Потребно је избрисати навод да међу значајније загађиваче ваздуха индустријског 

порекла спада рафинерија нафте у Новом Саду. 

 

Образложење:  

Рафинерија нафте Нови Сад не ради већ неколико година, нема процеса прераде нафте. 

На локацији је сада складиште нафтних деривата Нови Сад, где се одвијају активности 

складиштења и манипулације. 

 

Одговор: 

Примедба се прихвата.  

 

 

Примедба бр. 2: 

1.1.2.2. Квалитет вода, Стање квалитета подземних вода, страна 54, став  

Предлажемо следећу формулацију: „Изражени негативни утицаји, као последица НАТО 

бомбардовања, регистровани су у хаварисаном индустријском погону нафтне 

индустрије (локација Нови Сад), на подручју појединих водотока (Велики Бачки канал 

и сл.), у зонама бројних насеља без канализационих система, у зонама фарми и 

индустријско-прерађивачких погона”. 

 

Образложење:  

Предлажемо да се избрише локација Панчево јер на датој локацији нису регистровани 

значајни негативни утицаји. Такође, потребно је нагласити да је негативан утицај 

последица НАТО бомбардовања погона нафтне индустрије и није одраз редовних 

активности и процеса које се одвијају на локацијама. НИС а.д. Нови Сад редовно врши 

испитивање квалитета подземних вода на локацији бивше Рафинерије нафте Нови Сад, 

сада Складишта нафтних деривата Нови Сад и на локацији Рафинерије нафте Панчево у 

циљу праћења стања животне средине. 

 

Одговор: 

Примедба се прихвата.  
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Након поступања по примедбама, а на основу заузетих ставова Комисије, 

приступило се сачињавању финалног текста Нацрт извештаја. 

  

 


