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Главна 32 ,Мели Иђош
Предмет : Допис ~Одговор на Ваш захтев у вези
решавања проблема загађења
водотока Криваје од дана на представку од 16.08.2019
Дана 16.08.2019 године упутили сте захтев
Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине y' Новом Саду
у вези решавања
проблема загађења водотока Криваје а који
је писарница овог органа
запримила дана 19.08.2018 године.
На основу редовног планираног
инспекцијског надзора због загађења водотока
Криваје извршен у јулу месецу 2019 године
извршен је надзор локације
индустријске зоне у Бачкој Тополи, где су евидентирани
загађивачи

Криваје

У

водотока

.

складу са

ИЗВРШЕНИМ

надзором обавештавам Вас следеће:

Инспекција

за заштиту животне средине Покрајинског
секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине овлаштена је
да врши инспекцијски
надзор код загађивача водотока Криваје у области заштите
вода у делу
мониторинга отпадних вода.
Инспекцијски обилазак локације места испуштања
отпадних вода је обављен
код оператера у Бачкој Тополи који своје отпадне
воде испуштају у водоток
Кривају и то :

1. Перутнина Птуј –Топико доо, Петефи Бригаде 2 , Бачка Топола
2. ИМ Топола , доо М.Тита бр 3 , Бачка Топола
3. АИК Бачка Топола ,доо,М Тита 61 ,Бачка Топола

Од стране оператера ЈКСП Комград , Матије Корвина 18, Бачка Топола који
своје збирне комуналне и атмосферске воде испушта у водоток Кривају су
достављени извештаји о мониторингу отпадних вода за прва два квартала 2019
године ( укупне количине и квалитет отпадних вода ).

Инспекцијским надзором је утврђено да надзирани субјекти врше мерење
количине отпадних вода која се испушта ( константно) и врше испитивање
квалитета отпадних вода који испуштају у водоток Кривају у складу са
прописаним обавезама.
Извршена су испитивања отпадних вода за први квартал 2019 и узети узорци
за други квартал 2019 тдине .
Према извештајим о испитивањима узорака отпадних вода за први квартал
2019 године датих инспекцији у току инспекцијског надзора утврђено је да
постоје прекорачења појединих испитиваних параметара на мерним местима на
којима надзирани субјекти Испуштају своје отпадне воде у водоток Кривају.
Сви надзирани субјекти: ЈКСП Комград , Матије Корвина 18, Бачка Топола
Перутнина Птуј –Топико доо, Петефи Бригаде 2 , Бачка Топола , ИМ Топола ,
доо М.Тита бр 3 , Бачка Топола и АИКБачка Топола ,доо,М Тита 61 ,Бачка
Топола који своје отпадне воде испуштају у водоток Кривају су донели Акционе

планове за достизање граничних вредности емисије којима су утврђени рокови
за постепено достизање граничних вредности емисије.

У

току надзора у АИК Бачка Топола РЈ ЖИБЕЛ утврђено је следеће

Надзирани субјект је донео Акциони план за постепено достизање граничних

воде јуна 2016. године и у
акционом плану су утврђени рокови за изградњу уређаја за пречишћавање
отпадних вода.До сада надзирани субјект поступа сагласно донешеном
вредности

емисије загађујућих

вредности

у

акционом плану.
Надзирани субјект је изградио прву фазе примарног пречистача отпадних
вода капацитета 450,00 м3, и поседује Решење o грађевинској дозволи број
ROP-BTP·35144-CPJ ·2/2018 од дана 09.01.2017 године за пречистач отпадних
вода издато од стране Општинске управе у Бачкој Тополи. У току је пробни рад
пречистача и завршни радови на оптиматизацији процеса пречишћавања
отпадних вода и води се дневник рада постројења за пречишћавање отпадних
вода .

и)

Увидом у Извештај о испитивању отпадних вода из 2019 године који је израдио

Завод за јавно здравље Суботица Центар за хигијену и хуману екологију (број
извештаја OV 123 од дана 30.05.2019 године ) после поступка пречишћавања
и теренским обиласком места тремана и испуштања отпадних вода утврђено је
да се отпадне технолошке воде пречишћавају на пречистачу отпадних вода ·прва фаза испуштају у реципијент Кривају .
M

Према поменутом извештају који је израдио Завод за јавно здравље Суботица
Центар за хигијену и хуману екологију Суботица (на мерном месту РЈ ЖИБЕЛ ·
УПОВ ~ПРЕЧИШћЕНА ВОДА предметни узорак показује прекорачење граничних
вредности емисије за отпадне воде за суспендоване материје у односу на
прописане граничне вредности Уредбе o граничним вредностима емисије
загађујућих материја и роковима за њихово достизање (" Службени гласник "
Р.С .број 67/2011, 48/2012 и 1/2016).
У

току надзора у

следеће:

ИМ

Топола

,

доо М.Тита бр 3

,

Бачка Топола утврђено је

Надзирани субјект је донео Акциони план за постепено достизање граниЧних

вредности емисије загађујућих вредности у воде дана 28.06.2016. године

M

у

акционом плану су утврђени рокови за изградњу уређаја за пречишћавање
отпадних вода

.

Надзирани субјект је поднио извештај( у Складу са прописаном обавезом ) о

надлежном за послове заштите
животне средине M водопривреде од дана 28.06 2018 године .
Надзирани субјект поступа у складу са акционим планом за постепено
достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде .

спровођену акционог плана

министарству

обиласком места испуштања отпадних вода утврђено је да се
воде испуштају у реципијент Кривају и да се пре
отпадне технолошке
испуштања отпадних вода исте третирају природном аерацијом и таложењем у
две лагуне пре него што се исте испусте у водоток Кривају
Теренским

.

Према извештају од дана 15.04.2019 (Евиденциони број извештаја OB 70
извештају који је израдио Завод за јавно здравље Суботица Центар за хигијену
и хуману екологију Суботица (на мерном месту излив из лагуне предметни
узорак показује прекорачење граничних вредности емисије за отпадне воде за

концентрације фосфора , суспендованих материја ,амонијачног азота
минералног азота ,и биолошке и хемијске потрошње кисеоника које су
материја M
приписане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих
"
Р.С .број 67/2011,
роковима за њихово достизање (" Службени гласник
48/2012 M 1/2016).
M

У

току надзора у Перутнина Птуј –Топико доо, Петефи Бригаде 2

утврђено је следеће:

,

Бачка Топола

Надзирани субјект је донео Акциони план за постепено достизање граничних
вредности емисије загађујућих вредности у воде дана 20.07.2016 године

и

у

акционом плану су утврђени рокови за изградњу уређаја за пречишћавање
отпадних вода

.

Надзирани субјект је поднио извештај о спровођену акционог плана
министарству надлежном за послове заштите животне средине и водопривреде
од дана13.07 2018 године .
планом за постепено
достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде у периоду
Од 2018 године па до дана инспекцијског надзора односно до сада није
Надзирани субјект не поступа у складу са акционим

исходовао грађевинску дозволу за пречистач отпадних вода , израдио пројекат
за извођење пречистача отпадних вода како је предвиђено акционим планом за
2018.
Инспекција за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине је Решењем наложила : Perutnina Ptuj
Topiko doo , Bačka Topola ,Бачка Топола ,Петефи Бригаде бр 2 као правном
лицу и Милошу Пањковићу, законском зас'тупнику правног лица .
'

1.Да поступа у складу са Акционим планом за постепено достизање граничних
вредности емисије загађујућих материја у воде које је израдио дана 20.07.2016
године (заведен под редним бројем 11/1817/16 од дана 25.08.2016) у делу
активности под редним бројем 6.7.и б.8 које су планиране за период и рок
реализације у 2018 години са роком до :30.12.2019 године.
Према извештају из првог квартала 2019 године (број 0404–13/2 од дана
28.03.2019.) који је израдио ПМФ Нови Сад отпадне воде које потичу од
Перутнина Птуј Топико доо Бачка Топола се а које се испуштају у реципијент
Кривају прекорачују прописане граничне вредност органских материја (ХПК и
БПК) неорганског и амонијачног азота и фосфора на основу Уредбе o
граничним вредностима емисије загађујућих материја и роковима за њихово
"
достизање (" Службени гласник Р.С .број 67/2011, 48/2012 и 1/2016).
Законом о водама ("Службени гласник РС" број 30/2010 и 93/2012, 101/2016 и
95/2018 ), члан 98. став .1 правно лице ,предузетник ,односно физичко лице
које испушта или Одлаже материје које могу загадити воду , осим физичког
лица које користи воду за пиће ,сопствене и санитарне потребе ,дужно је да те
материје , пре испуштања у систем јавне канализације или у реципијент
,делимично или потпуно одстрани као и да пречисти отпадне воде у складу са

посебним законима који уређују област заштите животне
односно прописа донетих наоснову тих закона .

овим законом

средине

,

M

Законом о водама ("Службени гласник .Р.С." број 30/2010, 93/2012 ,101/2016
M 95/2018,) члан 98. став 2. пречишћавање отпадних вода из става 1. члана 98.
се врши до нивоа који одговара граничним вредностима емисије или до нивоа
којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине ,реципијента у
складу "са прописима којима се уређују граничне вредности загађујућих
материја у површинским и подземним водама , граничне вредности
приоритетних ,хазардних M других загађујућих супстанци M прописом којим се

уређују граничне вредности емисије загађјућих материја у воде узимајући у
обзир строжији критериј од ова два .

Законом o водама ("Службени гласник .Р.С." број 30/2010, 93/2012 ,101/2016
M 95/2018,) члан 93. став .1 тачка 2 ) ради
спречавања погоршања квалитета
животне средине , одређују се физичко хемијски параметри M граничне
вредности емисије загађујућих материја, као и начини и услови испуштања
загађујућих материја и примене граничних–вредности. У складу са наведеним
чланом Закона o водама за технолошке отпадне воде које се испуштају у
реципијент донета је је Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде M роковима за њихово достизање ("Службени гласник.Р.С".

бр.б7/2011, 48/2012

и

1/2016)

Законом о водама ("Службени гласник РС" број 30/2010 M 93/2012M 101/2016 ),
члан 98. став 4. правно лице и предузетник ради обезбеђивања пречишћавања
отпадних вода које испушта отпадну воду у реципијент или јавну канализацију
дужно је да обезбеди средства и рокове за иградњу и погон уређаја , односно
постројења за пречишћавање отпадних вода у складу са Акционим планом за
достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде ,планом
заштите вода од загађивања и планом управљања водама.
Уредбом о изменама и допунама уредбе о граничним вредностима загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање "Службени гласник Р.С."
67/11,48/12 M 1/2016 ) je чланом 19. прописано да правно лице и
број
M
предузетник који има постројење за пречишћавање отпадних вода /или која
своје отпадне воде испушта у реципијент или јавну канализацију дужно је да
своје емисије усклади са граничним вредностима емисије загађујућих материја
31.12.2025 године
у воде прописаних наведеном уредбом најкасније до
Изузетно из става 1. наведеног члана постројења за пречишчавање отпадних
вода из агломерација са оптерећењем већим од 2000 еквивалент становника
(ЕЦ) која своје комуналне воде испуштају у реципијент ускладиће своје емисије

са граничним вредностима емисије загађујућих материја
YPEA6°9133159531mienniL-lltšgšnggaahs„..-__

у воде прописаних

Према члану 20. наведене уредбе изузетно из члана 19 . наведене уредбе за
постројења за која се издаје интегрисана дозвола у складу са законом којим се
уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине ,
надлежни орган може утврдити и другачије рокове за достизање граничних
вредности емисије загађујућих материја у поступку издавања те дозволе ,у
складу са прописима у области интегрисаног спречавања и контроле

загађивања животне средине

.

за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине ће у оквиру својих овлаштењаће и даље
пратити активности надзираних субјеката у погледу спровођења мониторинга
отпадних вода које се испуштају у водоток Кривају као и реализацију
донешених Акционих планова којим су утврђени рокови за постепено
достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде .
Инсекција

С

поштовањем

,

Инспектор заштите

животне средине

·

„

Достављено

:

1.РС ,АПВ

ОПШТИНА МАЛИ

_

ивош

Главна 32 ,Мали Иђош
2.У списе предмета
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