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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 5. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“ бр.  18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 48.
Одлуке о градској управи Града Суботице („Сл. лист града Суботице“, бр. 18/17 – пречишћен текст и
30/17), поступајући по захтеву носиоца пројекта Јавно водопривредно предузеће  „Воде Војводине“
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Магистрални канал Ором-Чик-Криваја од km 9+450 до
km  24+450 подсистема Тиса-Палић“,  на катастарским парцелама 288/13, 290/3, 292/3, 291/2, 283/2,
294, 291/1, 287/29, 287/16, 287/6, 293/1, 287/13, 287/2, 297/8, 290/1, 292/1, 298/2, 298/1, 298/12, 298/13,
298/11,  299/1,  299/2,  298/10,  589/2,  590/4,  598/13,  589/3,  598/20,  598/19,  598/2,  590/3,  590/1,  598/1,
593/2, 593/4, 593/1, 593/5, 594/1, 682, 696/1, 696/2, 698/3, 698/2, 698/1, 689, 695/3, 695/2, 695/1, 645,
632/1, 632/2, 631, 630, 629, 628/2, 628/1, 627/2, 627/1, 626, 625/2, 625/1, 624/1, 624/2, 605/4, 780, 779/1,
711, 710/3, 738, 709, 708, 707, 706, 705, 783, 785/4, 786/4, 785/1, 786/1, 785/3, 810, 811, 984/1, 985/3,
1719/2,  1718/2,  1717/2,  1718/3 (КО Биково),  и  343/6,  6648,  2110,  345,  6651,  2235/4,  2240,  2500/24,
2500/22,  2500/21,  2500/20,  2500/19,  2242/34,  2242/33,  2242/32,  2242/31,  2242/30,  2242/29,  2242/28,
2242/27, 2242/26, 2242/25, 2106, 592/2, 591/3, 591/4, 667/6, 667/7, 667/5, 2115/10, 2115/5, 667/4, 667/3,
667/2, 667/1, 627/1, 623, 620, 619, 616, 615/2, 601, 594/4, 593/2, 592/4, 591/1, 591/2, 792, 989/1, 989/2,
990, 991, 992/1, 978/2, 978/1, 976, 977, 2111, 1968, 1967, 1949/3, 1956, 1955, 1966/2, 1965/6, 1965/3,
1965/2, 1965/7, 1952, 1961/4, 1961/2, 1962/1, 1950, 1963/1, 1958, 1957, 6657, 2144, 2130, 2132, 2131,
2133, 2134, 2135, 2136, 6661, 2207, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213/1, 2217/1, 2217/2, 2217/3, 2217/4, 2222/2,
2221/1, 2220, 2222/1, 2224, 2228/1, 2232, 2236, 6655/1, 346, 622/2, 663/2, 665/1, 665/2, 666/2, 982/1,
982/2,  993/1,  993/2,  966/3,  984,  983/3,  983/2,  983/1,  2137 (КО Жедник)  Града  Суботица,  потребна
израда студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

II  –  ОДРЕЂУЈЕ  СЕ  обим  и  садржај Студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину
предметног пројекта и обавезује носилац пројекат да:

1. студију изради у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“,  бр.  135/04 и 36/09),  Правилником о  садржини студије  о процени утицаја  на
животну средину (Сл. гласник РС“, бр. 69/05)  [у даљем тексту Правилник] и Извештајем о
стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за другу деоницу канала „Ором-Чик-
Криваја“ подсистема за новадњавање „Тиса-Палић“ на територији града Суботице на животну
средину на који је дата сагласност од стране надлежног органа;

2. испоштује и угради услове заштите природе утврђене Решењем бр. 03-2966/2 и ОП ROP-SUB-
29754-LOC-1/2018  од 7.11.2018.  год.  издате  од  стране  Покрајинског  завода  за  заштиту
природе, за изградњу канала „Ором – Чик – Криваја“, деонице II „Чик – Криваја“, подсистема
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за наводљавање „Тиса – Палић“, а у случају измене разматраних решења од надлежног завода
прибави нове услове заштите природе;

3. нарочито  обради  делове  који  су  регулисани  чланом  3.  Правилника  (опис  флоре  и  фауне,
природних  добара  посебне  вредности  (заштићених)  ретких  и  угрожених  биљних  и
животињских  врста  и  њихових  станишта  и  вегетације),  чланом  6.  Правилника   (Опис
чинилица животне средине за које постоји могућност да буду знатно изложени ризику услед
извођења предложеног пројекта (флора и фауна, амбијенталне целине и пејзаж)) и чланом 9.
Правилника  (Опис  мера  за  спречавање,  смањење и  отклањање сваког  значајнијег  штетног
утицаја на животну средину које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке,
санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере) и поменуте
мере усклади са условима из тачке II-2 овог Решења.

Образложење

Носилац пројекта Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр. 25, обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину пројекта:  „Магистрални канал Ором-Чик-Криваја од  km  9+450 до  km  24+450
подсистема Тиса-Палић“,  на катастарским парцелама 288/13, 290/3, 292/3, 291/2, 283/2, 294, 291/1,
287/29, 287/16, 287/6, 293/1, 287/13, 287/2, 297/8, 290/1, 292/1, 298/2, 298/1, 298/12, 298/13, 298/11,
299/1, 299/2, 298/10, 589/2, 590/4, 598/13, 589/3, 598/20, 598/19, 598/2, 590/3, 590/1, 598/1, 593/2, 593/4,
593/1, 593/5, 594/1, 682, 696/1, 696/2, 698/3, 698/2, 698/1, 689, 695/3, 695/2, 695/1, 645, 632/1, 632/2,
631, 630, 629, 628/2, 628/1, 627/2, 627/1, 626, 625/2, 625/1, 624/1, 624/2, 605/4, 780, 779/1, 711, 710/3,
738, 709, 708, 707, 706, 705, 783, 785/4, 786/4, 785/1, 786/1, 785/3, 810, 811, 984/1, 985/3, 1719/2, 1718/2,
1717/2, 1718/3 (КО Биково), и 343/6, 6648, 2110, 345, 6651, 2235/4, 2240, 2500/24, 2500/22, 2500/21,
2500/20,  2500/19,  2242/34,  2242/33,  2242/32,  2242/31,  2242/30,  2242/29,  2242/28,  2242/27,  2242/26,
2242/25, 2106, 592/2, 591/3, 591/4, 667/6, 667/7, 667/5, 2115/10, 2115/5, 667/4, 667/3, 667/2, 667/1, 627/1,
623, 620, 619, 616, 615/2, 601, 594/4, 593/2, 592/4, 591/1, 591/2, 792, 989/1, 989/2, 990, 991, 992/1, 978/2,
978/1,  976,  977,  2111,  1968,  1967,  1949/3,  1956,  1955,  1966/2,  1965/6,  1965/3,  1965/2,  1965/7,  1952,
1961/4, 1961/2, 1962/1, 1950, 1963/1, 1958, 1957, 6657, 2144, 2130, 2132, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136,
6661, 2207, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213/1, 2217/1, 2217/2, 2217/3, 2217/4, 2222/2, 2221/1, 2220, 2222/1,
2224, 2228/1, 2232, 2236, 6655/1, 346, 622/2, 663/2, 665/1, 665/2, 666/2, 982/1, 982/2, 993/1, 993/2, 966/3,
984,  983/3,  983/2,  983/1,  2137  (КО Жедник)  Града  Суботица.  Захтев  је  евидентиран  у  писарници
Градске управе Суботице дана 6.6.2019. године.

Уз уредно попуњен образац захтева електронски (на ЦД-у) је достављено: ПДР за другу деоницу
канала „Ором-Чик-Криваја“ подсистема за наводњавање „Тиса-Палић“ на територији града Суботице
од дана 16.5.2019. године; Идејно решење магистралног канала „Ором-Чик-Криваја“ деоница II „Чик-
Криваја“ од   km  9+450 до  km  24+450 подсистема „Тиса-Палић“,  број  Е-27/18-1,  Нови Сад,  2018.
године (0 – главна свеска,  књига 1 – пројекат канала,  2 – пројекат конструкција); Идејно решење
магистралног  канала  Ором-Чик-Криваја  деоница  II  „Чик-Криваја“  од  km  9+450  до  km  24+450
подсистема „Тиса-Палић“, изградња канала у зони укрштања са државним путевима IA-1 (аутопут Е-
75) и IIA-100 (M22.1), број Е-27/18-1, Нови Сад, 2019. године, (0 – главна свеска и 1 – пројекат канала
у зони укрштања са државним путевима IA-1 и IIA-100); графички приказ микро и макро локације;
Правила грађења и други услови за изградњу магистралног канала Ором-Чик-Криваја,  Деоница II
„Чик-Криваја“ од km 9+450 до km 24+450 подсистема „Тиса-Палић“ на к.п. бр. 590/4 и 598/13 КО
Биково и 6648 КО Жедник, број  307-36/19,  Суботица, април 2019.  године издати од стране јавног
предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање; Услови за пројектовање
издати  од  стране  ЈП  „Путеви  Србије“  од  дана  28.3.2019.  године;  Информација  издату од  стране
секретаријата за грађевинарство од 15.3.2019. године; Допуна локацијских услова издатих од стране
секретаријата  за  грађевинарство  од  дана  16.4.2019.  године  и  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе у износу ид 2.030,00 динара.

Орган је по службеној дужности од Секретаријата за грађевинарство прибавио Локацијске услове
бр. РОП-СУБ-29754-ЛОЦ-1/2018 од дана 16.1.2018. године. 

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  10.6.2019.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке
новине  14.6.2019.  године,  Hrvatska  riječ  14.6.2019.  године  и  Magyar  Szó  16.6.2019.  године),  као  и
заинтересовани  органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Покрајински  завод  за  заштиту
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природе, Регионални Архус центар Суботица и месне заједнице Нови Жедник, Стари Жедник, Биково
и Вишњевац). У законом прописаном року увид у поднети захтев са достављеном документацијом је
извршио Иван Миљачки Матак и изразио примедбе које се односе на предметни пројекат. Изречене
примедбе  су  се  односиле  на  нарушавање  изгледа  окружења  и  стварања  физичких  препрека
реализацијом предметног пројекта, као и на опасност по животиње, сумњу у квалитет воде у каналу и
предложио је да се вода за наводњавање спроведе цевима кроз земљу, без копања канала.  Мишљење
на предметни пројекат је такође у законом прописаном року достављено и од стране Покрајинског
завода  за  заштиту  природе  где  се  наводи  да  је  потребно  приликом  пројектовања  и  извођења
предметних  радова  испоштовати  и  уградити  утврђене  услове  и  мере  заштите  које  је  издао
Покрајински завод решењем бр. 03-2966/2 и број ОП РОП-СУБ29754-ЛОЦ-1/2018 од дана 7.11.2018.
године, као и прибавити нове у случају измене разматраних решења. Такође се наводи и да уколико се
испоштоју услови заштите природе надлежни орган може донети одлуку о потреби израде студије о
процени утицаја и на однову других аспеката животне средине.

Орган  је  утврдио  чињенично  стање  увидом  у  захтев  странке,  главну свеску  идејног  решења
магистралног  канала  „Ором-Чик-Криваја“  деоница  II  „Чик-Криваја“  од   km  9+450  до  km  24+450
подсистема  „Тиса-Палић“,  Нови  Сад,  2018.  године,  извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  и
локацијске услове.

Увидом у захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину орган је утврдио
да  је  исти поднео носилац пројекта  Јавно водопривредно предузеће  „Воде Војводине“ Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр. 25, за пројекат „Магистрални канал Ором-Чик-Криваја од km 9+450 до
km 24+450 подсистема Тиса-Палић“ који се реализује на горе наведеним катастарским парцелама.
Орган је такође утврдио да је предмет пројекта деоница 2 која почиње на рачви (km 9+450), где се
траса канала ломи према северу,  а магистрални канал (деоница 1) се  растерећује  (2,4  m3/s)  преко
спојног канала у Чик односно акумулацију „Светићево“. Деоницом 2 се дистрибуира 2,9 m3/s, све до
изграђеног  пропуста  на  укрштању  канала  (km  12+500)  са  међународним  путем  Е-75  (Београд-
Суботица). На тој стационажи се протицај смањује на 2,62 m3/s и такав се одржава све до краја, до
излива у Кривају (km 24+400). Друга деоница канала Ором-Чик-Криваја подсистема за наводњавање
Тиса-Палић  на  територији  града  Суботице  предвиђена  је  на  површинама  од  око  300,44 ha,  са
висинском разликом од 4 m. Траса деонице 2 пролози кроз катастарске општине Жедник и Биково. 

Орган је увидом у главну свеску идејног решења утврдио да се предметни пројекат реализује на
катастарским парцелама бр. 288/13, 290/3, 292/3, 291/2, 283/2, 294, 291/1, 287/29, 287/16, 287/6, 293/1,
287/13,  287/2,  297/8,  290/1,  292/1,  298/2,  298/1,  298/12,  298/13,  298/11,  299/1,  299/2,  298/10,  589/2,
590/4, 598/13, 589/3, 598/20, 598/19, 598/2, 590/3, 590/1, 598/1, 593/2, 593/4, 593/1, 593/5, 594/1, 682,
696/1, 696/2, 698/3, 698/2, 698/1, 689, 695/3, 695/2, 695/1, 645, 632/1, 632/2, 631, 630, 629, 628/2, 628/1,
627/2, 627/1, 626, 625/2, 625/1, 624/1, 624/2, 605/4, 780, 779/1, 711, 710/3, 738, 709, 708, 707, 706, 705,
783, 785/4, 786/4, 785/1, 786/1, 785/3, 810, 811, 984/1, 985/3, 1719/2, 1718/2, 1717/2, 1718/3 (КО Биково)
и 343/6,  6648,  2110,  345,  6651,  2235/4,  2240,  2500/24,  2500/22,  2500/21,  2500/20,  2500/19,  2242/34,
2242/33,  2242/32,  2242/31,  2242/30,  2242/29,  2242/28,  2242/27,  2242/26,  2242/25,  2106,  592/2,  591/3,
591/4, 667/6, 667/7, 667/5, 2115/10, 2115/5, 667/4, 667/3, 667/2, 667/1, 627/1, 623, 620, 619, 616, 615/2,
601, 594/4, 593/2, 592/4, 591/1, 591/2, 792, 989/1, 989/2, 990, 991, 992/1, 978/2, 978/1, 976, 977, 2111,
1968, 1967, 1949/3, 1956, 1955, 1966/2, 1965/6, 1965/3, 1965/2, 1965/7, 1952, 1961/4, 1961/2, 1962/1,
1950, 1963/1, 1958, 1957, 6657, 2144, 2130, 2132, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136, 6661, 2207, 2211, 2212/1,
2212/2, 2213/1, 2217/1, 2217/2, 2217/3, 2217/4, 2222/2, 2221/1, 2220, 2222/1, 2224, 2228/1, 2232, 2236,
6655/1, 346, 622/2, 663/2, 665/1, 665/2, 666/2, 982/1, 982/2, 993/1, 993/2, 966/3, 984,983/3, 983/2, 983/1,
2137 КО Жедник, Града Суботица, као и да дужина планираног канала за наводњавање износи 14882
m.

Орган је утврдио увидом у извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за
другу деоницу канала „Ором-Чик-Криваја“ подсистема за наводњавање „Тиса-Палић“ на територији
града Суботице на животну средину бр. Е – 2603, Суботица, децембар 2017. године, на који је дата
сагласност   решењем  бр.  IV-08/I-501-108/2018  дана  12.4.2018.  године,  да  су  водотоци  Криваја  и
Чик/Чикер регионални еколошки коридори утврђени регионалним просторним планом АП Војводине,
због чега је ради заштите дивљих врста током изградње и експлоатације канала потребно обезбедити
проходност еколошких коридора Криваје и Чика, са посебним освртом на спречавање страдања врста
у обложеним каналима.

Орган је увидом у Локацијске услове утврдио да ће се канал према планираној траси уливати у
акумулацију Павловац (Павловачки канал), као и да се планирана траса укршта са водотоком Чик.
Планирана траса канала ће се укрштати и са железничком пругом, државним путевима, општинским
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путевима и атарским путевима.

Орган  је  утврдио  увидом  у  поднети  захтев  и  достављену  документацију,  а  према  Уредби  о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), да се предметни
пројекат налази на Листи II ( тачка 12 – Инфраструктурни пројекти, подтачка 7 – Канали, насипи и
други  објекти  за  одбрану  од  поплава  –  сви  пројекти). На  основу  прописаних  критеријума  за
предметни пројекат се може тражити израда студије процене утицаја на животну средину, обзиром да
је прописано да се за све пројекте овог типа може тражити израда студије о процени утицаја.

Приликом доношења одлуке орган је узео у обзир  критеријум за потребу израде студије о
процени утицаја на животну средину по Уредби  о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник
РС“, бр. 114/08). Орган је узео у обзир приликом доношења одлуке да ће током извођења радова или
престанка рада бити проузроковане физичке промене на локацији у смислу топографије, коришћења
земљишта и измене водних тела, да на локацији или у близини локације има подручја, заштићених
међународним или домаћим прописима због својих еколошких и пејзажних вредности која могу бити
захваћена утицајем предметног пројекта (еколошки коридори од регионалног значаја),  као и да на
локацији или у њеној близини има важних или осетљивих због еколошких разлога, подручја која могу
бити загађена извођењем пројекта. Орган је такође приликом доношења одлуке узео у обзир и да
подручја на локацији или у њеној близини користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и
флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а које
могу бити загађене реализацијом предметног пројекта (еколошки коридори од регионалног значаја),
да  на  локацији  или  у  близини  локације  постоје  површинске  или  подземне  воде  које  могу  бити
захваћене утицајем пројекта (канал се улива у микроакумулацију Павловац), да у близини локације
постоје  подручја  или природни облици високе  амбијенталне вредности који могу бити захваћени
утицајем пројекта (еколошки коридори од регионалног значаја), да се пројекат налази на локацији на
којој ће бити видљив великом броју људи (укрштање са пругом, државним и атарским путевима), да
се на локацији и у близини локације користи земљиште за пољопривредну производњу које може
бити  захваћено  утицајем  пројекта.  Приликом  доношења  одлуке   узета  су  у  обзир  и  достављена
мишљења заинтересоване јавности, органа и организација.

Како је чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/04 и 36/09), прописано да се одлуком којом се утврђује да је потребна процена утицаја на животну
средину може одредити обим и садржај студије о процени утицаја, надлежни орган је у овом случају
то и учинио.

Орган је одлуку из тачке II, подтачке 2. диспозитива овог Решења донео на основу члана 9. Закона
о заштити природе („Сл. гланик РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр., 14/16 и 95/18 – др. закон) којим се
прописује  да  се  услови  за  заштиту  природе  од  стране  надлежног  завода  за  заштиту  природе,
прибављају за коришћење простора и еколошке мреже, природних ресурса и добара у водопривреди и
другим делатностима од утицаја на природу. 

Орган је донео одлуку из тачке II, подтачке 1. диспозитива овог Решења у складу са чланом 8. став
5. Закона о заштити природе („Сл. гланик РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр., 14/16 и 95/18 – др.
закон) којим се прописује да носилац пројекта, односно правно лице, предузетник и физичко лице
које користи природне ресурсе,  обавља грађевинске и друге радове,  активности и интервенције у
природи је дужно да поступа у складу са мерама заштите природе утврђеним у плановима, основама
и програмима и у складу са пројектно-техничком документацијом, на начин да се избегну или на
најмању меру сведу угрожавање и  оштећење природе.  У складу са  наведеним потребно је  да  се
смернице прописане Извештајем о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за другу
деоницу канала „Ором-Чик-Криваја“ подсистема за новадњавање „Тиса-Палић“ на територији града
Суботице на животну средину на који је дата сагласност од стране надлежног органа решењем бр. IV-
08/I-501-108/2018 од дана 12.4.2018. године уврсте студију о процени утицаја на животну средину.

На основу изнетог 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 480,00
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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.  43/2003,
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, 3/2018 -
испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 – усклађени дин. изн.).

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Иван Миљачки Матак, Ђуре Даничића бр. 6, Суботица
4. Покрајински завод за заштиту природе, Радничка бр. 20а, Нови Сад
5. Архиви

Обрађивач:
Петар Стојановић, маст. еколог

Секретар Секретаријата
 Александар Витковић, дипл. инж.пољопривреде

-5/5-


	РЕШЕЊЕ
	Образложење


