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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 („Службени лист града Суботице“ бр.
18/17 – пречишћен текст), по овлашћењу број IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016. године,
поступајући по захтеву носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д., Београд, Таковска бр. 2,
Извршна јединица Суботица, Првомајска бр. 2-4, у поступку одлучивања о потреби процене
утицаја на животну средину пројекта: Базне станице мобилне телефоније „СУБОТИЦАИНДУСТРИЈСКА ЗОНА - СУУ101/СУЛ101“, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: Базне станице мобилне телефоније „СУБОТИЦАИНДУСТРИЈСКА ЗОНА - СУУ101/СУЛ101“, на катастарској парцели 33928/35 КО Доњи
град, Суботица (46.074730о, 19.639581о), у улици Мали Бајмок бб, није потребна израда
студије о процени утицаја на животну средину.
II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура
следеће:







пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за
изградњу објеката;
током извођења радова, са отпадним материјама поступа на начин прописан
одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
14/16) и припадајућим прописима;
простор на коме се налази станица мобилне телефоније заштити и постави упозорење
о забрани приступа неовлашћеним лицима;
одговарајућим техничким и оперативним мерама осигура да вредност
електромагнетног поља не прелази прописану граничну вредност;
након инсталирања базне станице мобилне телефоније изврши прво испитивање
односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система, пре
издавања дозволе за почетак рада у складу са Правилником о изворима нејонизујућих
зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
(„Службени гласник РС“, бр. 104/09).

Образложење
Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д., Београд, Таковска бр. 2, Извршна јединица
Суботица, Првомајска бр. 2-4, обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Базне станице мобилне телефоније
„СУБОТИЦА-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА - СУУ101/СУЛ101“, на катастарској парцели
33928/35 КО Доњи град, Суботица (46.074730о, 19.639581о), у улици Мали Бајмок бб. Захтев
је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-392/2017 дана
23.10.2017.
Уз уредно попуњен образац захтева достављени су Уговор о закупу, број 384146/1-2017 од
09.10.2017. године, закључен између уговорених страна „Телеком Србија“ а.д., Београд,
Таковска бр. 2 (закупац) и Града Суботице, Трг слободе бр. 1 (закуподавац), Копија
катастарског плана, број 953-1/2017-826 и Извод из листа непокретности, број 952-1/20175232 од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Суботица од
16.05.2017. године, Информација о локацији од Секретаријата за грађевинарство, број IV-05353-265/2017 од 20.06.2017. године и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној
зони базне станице мобилне телефоније „СУБОТИЦА-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА –
СУУ101/СУЛ101“, број пројекта 457, од августа 2017. године, израђена од стране предузећа
„LABING“ д.о.о., Београд, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића бр. 68.
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
(„Службени гласник РС“, бр. 114/08), констатовано је да се предметни пројекат налази на
Листи II (тачка 12. – Инфраструктурни пројекти, подтачка 13. – Телекомуникациони објекти
мобилне телефоније (базне радио станице), чиме се сврстава у пројекте за које се може
захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину.
На предметној локацији још није изграђен антенски стуб, нити постоји било каква базна
станица мобилне телефоније. Планира се изградња локације базне станице оператера
„Телеком Србија“ а.д. „СУБОТИЦА-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – СУУ101/СУЛ101“. У оквиру
ограђене локације локације у подножју планираног антенског стуба висине 36 m биће
постављени кабинети базне станице за реализацију УМТС2100 и ЛТЕ1800 док ће антенски
систем бити инсталиран на стуб. Планирани антенси ситем је тросекторски. Антене ће се
монтирати на висину базе од 34 m од тла. Планирана конфигурација припопредајника базне
станице ће износити 3+3+3 у систему УМТС2100 и 1+1+1 за ЛТЕ1800.
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 и у штампаним гласилима
Суботичке новине 10.11.2017., Hrvatska riječ 10.11.2017. и Magyar Szó 08.11.2017. године), као
и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Мали
Бајмок“ и Регионални Архус центар).
У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности,
заинтересованих органа и организација.
С обзиром да се предметни пројекат планира у iндустријској зони која не припада зони
повећане осетљивости у којој људи могу да бораве бише од 24 часа, да се у непосредном
окружењу локације (50 m) на којој се планира актовност нема стамбених објеката, као и да су
прорачунате вредности интензитета електричног поља које потиче од базне станице за
системе ЛТЕ1800 и УМТС2100 мање од 10% референтних граничних вредности,
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне редине сматра да се ублажавање
негативних утицаја на животну средину може осигурати кроз придржавање важећих прописа
и мера предвиђених пројектно-техничком документацијом, те да за осигуравање неопходних
мера није неопходна израда студије.
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 440,00 динара у корист рачуна број 840-742221843–57 позив на
број 97 69236 по тарифном броју 6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - 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 и 50/16 - усклађени дин. Изн.)
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