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ДА

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 24. 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  овлашћења  број  IV-031-
201/2016-8 од 1.12.2016. године, поступајући по захтеву „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд, Таковска
бр. 2, Извршна јединица Суботица, Првомајска 2-4, у поступку одлучивања о давању сагласности на
Студију о процени утицаја пројекта на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније
„СУ24/СУХ24/СУУ24/СУЛ24 – ЕДВИНА ЗДОВЦА“  који се налази у улици Едвина Здовца бр. 4,
Суботица, на катастарској парцели број 20179/4 КО Стари Град, доноси:

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат
базне  станице  мобилне  телефоније  „СУ24/СУХ24/СУУ24/СУЛ24  –  ЕДВИНА  ЗДОВЦА“  на
катастарској  парцели  број  20179/4  КО  Стари  Град,  у  улици  Едвина  Здовца  бр.  4  (46.109898º,
19.769768º),  Суботица,  израђену  од  стране  „Природно-математичког  факултета“,  Трг  Доситеја
Обрадовића бр. 4, Нови Сад (са изменама и допунама број 35А/17 од 20.9.2017. године).

II - Обавезује се носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд, Таковска бр. 2, Извршна
јединица  Суботица,  Првомајска  2-4,  да  обезбеди  рад  пројекта  у  складу  са  условима  и  мерама
утврђеним Студијом из тачке I овог решења, а нарочито да:

1) Обезбеди мере из Поглавља 9 - „Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и
отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину“;

2) Обезбеди мониторинг у складу са Поглављем 10 - „Програм праћења утицаја на животну
средину“.

Образложење

Предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд, Таковска бр. 2, Извршна јединица Суботица,
Првомајска  2-4  обратило се овом Секретаријату као  надлежном органу за  давање сагласности на
Студију  о  процени  утицаја  пројекта  на  животну  средину  за  пројекат  базне  станице  мобилне
телефоније  „СУ24/СУХ24/СУУ24/СУЛ24  –  ЕДВИНА  ЗДОВЦА“у  улици  Едвина  Здовца  бр.  4,
Суботица, на катастарској парцели број  20179/4 КО Стари Град,  за коју је обим и садржај одређен
Решењем бр. IV-08/I-501-174/2017 од 24.5.2017. године.

Решењем број IV-08/I-021-1/2017-4 од 7.7.2017.  године образована је Техничка комисија са
задатком да испита и утврди да ли је Студија израђена у складу са важећим прописима, као и да оцени



Студију са аспекта подобности предвиђених мера у погледу утицаја рада објекта на окружење. 

О поднетом захтеву,  времену и месту јавног увида и јавне расправе, обавештена је јавност
путем  сајта  Града  Суботице,  средстава  јавног информисања  („Суботичке  Новине“-14.07.2017,
„Hrvatska riječ“-14.07.2017, „Мagyar Szó”-12.07.2017), а заинтересованим органима и организацијама
обавештење  је  дoстављено  путем  електронске  поште (Регионални  Архус  центар  Суботица,  МЗ
„Зорка“, МЗ „Пепчара“, МЗ „Дудова Шума“, и МЗ „Ново Село“), те је организован јавни увид и јавна
расправа, у складу са Законом.

О  организованом  јавном  увиду  и  јавној  расправи,  Секретаријат  је  сачинио  извештај  са
систематизованим  прегледом  мишљења  заинтересованих  органа  и  организација  и  доставио  га
Техничкој  комисији  дана  21.8.2017.  године.  Констатовано  је  да  у  предвиђеном  року  од  стране
заинтересованих органа и јавности није било заинтеросавиних лица за јавни увид, као ни присутних
представника заинтересоване јавности на јавној презентацији и јавној расправи.

Техничка комисија је, након седнице одржане 4.9.2017. године, упутила овом органу предлог
за  измене  и  допуне,  у  коме  су детаљно  образложене  примедбе,  које  су се  посебно  односиле  на
проширења у подпоглављу 9.5  -„Мере по престанку рада  базне  странице“ и  мање исправке  на у
подпоглављу 5.1  -„Дијаграм објеката  у  окружењу локације  РБС“.  На  основу наведеног  предлога,
орган је дана 5.9.2017. године упутио носиоцу пројекта Захтев за измене и допуне студије и дао рок од
15 дана за достављање измењене и допуњене студије.

Носилац пројекта је дана 2.10.2017. године доставио допуне студије број 35А/17 од  20.9.2017.
Допуне су истог дана прослеђене члановима Техничке комисије на даљу оцену.

Након  2.  седнице  Техничке  комисије  одржане  4.10.2017.  године,  Техничка  комисија  је  у
Извештају бр. IV-08/I-501-245/2017-k6 од 4.10.2017. године, констатовала да је студија измењена и
допуњена у складу са захтевом, те као таква задовољава критеријуме предвиђене Законом о процени
утицана на живону средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије
о  процени  утицаја  на  животну  средину  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  69/2005),  као  и  да  су  мере  за
спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на
локацији и  ближој  околини,  у  току рада  пројекта,  у  случају удеса  и по престанку рада пројекта,
предвиђене у студији  подобне и предложила надлежном органу давање сагласности на предметну
студију. 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог
решења носилац пројекта може покренути управни спор пред Управним судо у року од 30
дана  од  дана  пријема  решења,  а  заинтересована  јавност  у  року  од  30  дана  од  дана
објављивања обавештења о донетом решењу у средствима информисања.

Решење доставити:
1. Носиоцу пројекта 
2. Служби за инспекцијско - надзорне послове 
3. Архиви

Обрадио:
Армин Деметер

Секретар Секератријатa
Ливија Нађ, маст.инж.пољ.


