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Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Служба 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  и 36/09), члана 33. и 34 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи
Града Суботице ("Сл. лист града Суботице", бр. 18/17 - пречишћен текст и 30/17), по овлашћењу број
IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016. године, поступајући по захтеву носиоца пројекта „FRUITICA“ доо
Чантавир,  Трг Републике 7, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину
пројекта: „ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ВИШЊЕВАЦ У ЧАНТАВИРУ“, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ВИШЊЕВАЦ У ЧАНТАВИРУ“, на
катастарским парцелама 4025,  3991/1,  8686,  8673 и  8689 КО  Чантавир,  Чантавир,  није потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да: 
 пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за

изградњу објеката;
 поступа у складу са мерама заштите животне средине који су прописани елаборатом

бр.  01/17  од  дана  4.1.2017.  године  од  стране  израђивача  „Технохидросфера“  доо
Беочин, Трг Цара Лазара 30;

 предметни  заливни  систем  предвидети  тако  да  се  његовом   изградњом  и
експлоатацијом не поремети режим вода у широј околини предметног система;

 поступа у складу са мишљењем  у поступку издавања водних услова бр. I-1421/5-17 од
дана 8.12.2017. године које је издало ЈВП „Воде Војводине“;

III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитивним прописима.

Образложење

Носилац пројекта „FRUITICA“ доо Чантавир, Трг републике 7, обратио се овом секретаријату са
захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  „ЗАЛИВНИ
СИСТЕМ ВИШЊЕВАЦ У ЧАНТАВИРУ“, на катастарским парцелама 4025, 3991/1, 8686, 8673 и 8689
КО  Чантавир,  које  се  налазе  на  локацији  између  Вишњевца,  Орома  и  Чантавира  (46.958991 0,
19.7676800). Захтев  је  евидентиран  у  писарници  Градске  управе  Суботице  под  бројем  IV-08-501-
67/2018 дана 19.2.2018. године.

Уз  уредно попуњен  образац захтева достављено је: Идејно решење, бр. 50/17 од октобра 2017.
године;  пројекат  хидротехничких  инсталација  50/17-3,  октобар  2017.  године;  технички  извештај;
нумеричка  документација;  Текничка  спецификација  уређаја  за  заливање;  графичка  документација



(ситуације и планови); пројекат енергетских инсталација бр. 50/17-4, август 2017. године; кратак опис
пројекта; графички приказ микро и макро локације; Локацијски услови број: РОП-СУБ-36005-ЛОЦ-
1/2017 од дана 26.12.2017. године; копија плана локације за предметне катастарске парцеле бр. 953-
02/2017-175 од 22.11.2017. године; мишљење ЈВП „Воде Војводине“ бр. I-1421/5-17 од дана 8.12.2017.
године;  Правила  грађења  и  други  услови  за  изградњу  заливног  система  са  хидротехничким  и
електроенергетским инсталацијам издати од стране бр. 307-172/17, децембар 2017. године издате од
стране јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и
саобраћајно-техничке услове бр. II-06-344-524/2017 од дана 19.12.2017. године издате од стране истог
предузећа; Елаборат о резервама подземних вода на изворишту предузећа „FRUITICA“ у Вишњевцу
бр. 01/17 од дана 4.1.2017. године од стране израђивача „Технохидросфера“ доо Беочин, Трг Цара
Лазара  30;  Решење  о  утврђивању и  оверавању билансних  геолошких  резерва  подземних  вода  на
предметном изворишту од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, бр.
143-310-9/2017-03 од дана 16.10.2017. године; Доказ о уплати РАТ.

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 5. –  Пољопривреда,
аквакултура и шумарство; подтачка  2.  – Системи за наводњавање и одводњавање – мелиоративни
системи). Подручје на коме ће се вршити наводњавање износи 103 ha (50+53 ha) на катастарским
парцелама бр. 4025 и 3991 КО Чантавир. Према Уредби се може тражити израда студије за процену
утицаја  пројекта  на  животну  средину  за  подручје  на  коме  се  простиру  мелиоративни  системи
површине  која  је  већа  од  20  ha.  На  основу достављене  документације  у  којој  је  добро  обрађена
реализација и сам рад пројекта, као и мере заштите животне средине у току редовног рада пројекта,
орган је одлучио да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину прописујући у
диспозитиву решења само мере којих је странка дужна да се придржава. У мерама заштите подземних
вода  Елабората  о  резервама  подземних  вода  на  изворишту  предузећа  „FRUITICA“  у  Чантавиру
наводи  се  да  највећег  потенцијалног  загађивача  на  изворишту  заливног  система  представља
пољопривредна производња, пре свега интензивна употреба вештачких ђубрива, пестицида и осталих
хемијских препарата који могу да директно угрозе квалитет подземне воде на локалитету предметног
изворишта.  Разградња  већине  пестицида  под  утицајем  аеробних  бактерија  траје  око  три  недеље.
Уколико  се  загађене  површинске  воде  инфилтрирају  у  издан,  долази  до  прекида  разградње  у
анаеробним условима. Генерално гледано на подручју Вишњевца и шире околине није рагистровано
загађење  подземних  вода  у  каптираним  слојевима  предметне  издани,  ако  се  изузме  постојећи
хемијски  састав  подземних  вода.  Пошто  се  на  производним  парцелама  на  заливном  систему
Вишњевац производи сезонско биље за производњу јестивих боја, не користе се било каква минерлна
ђубрива  или  заштитина  средства.  По  завршетку  вегетационе  сезоне  ће  се  намерно  остављати  и
заоравати  органски  отпад,  као  природно  ђубриво  које  храни  производни  слој  чернозема.  Пошто
поливалентни слој чини ову издан добро заштићеном, може се сматрати да до загађења подземних
вода са површине терена природним путем није могуће. Једина могућност загађења је да кроз слој,
загађајуће материје, доспу до подземних вода преко водозахватних објеката који каптирају исту издан
или да у некој  инцидентној хаварији загађене воде доспеју директно у бунарски шахт и бунарску
конструкцију. Како би се ова могућност загађења отклинила потребно је ликвидирати све бунаре који
су ван  функције,  што  представља  и  законску обавезу.  На  основу наведеног  једина  могућност  за
загађење подземних вода постоји на самом изворишту, али су предузете све мере заштите како до тога
не би дошло. 

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног
информисања  (на  сајту  Града  Суботице 19.2.2018.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичкe
новине  23.2.2018.  године,  Hrvatska  riječ 23.2.2018.  године и Magyar  Szó 21.2.2018.  године),  као  и
заинтересовани  органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Меснe заједницe  Вишњевац  и
Чантавир и Регионални Архус центар Суботица).

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,
заинтересованих органа и организација.

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 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 и заштиту животне средине, уз
доказ  о  уплаћеној  републичкој  административној  такси  у  износу од  460,00  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, 51/2003 - 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.,
45/15 -  усклађени дин.  Изн.,  83/15,  112/15,  50/2016 -  усклађени дин.  изн. и 61/2017 -
усклађени дин. изн. и 113/2017)

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви

Обрадио:
Петар Стојановић маст. екол.

  Секретар Секретаријата
  Ливија Нађ, маст. инж. пољ.
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