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ГГ

 Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комунлане послове и
заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој на основу
члана   2.  тачка   2.  алинеја 3.,  члана 10.  став 4 i  5.Закона о процени утицаја на животну
средину  („Службени  гласник  РС“  бр.135/04,  36/09),члана 192.став  1.  Закона  о  општем
управном поступки  („Службани  лист  СРЈ“  бр.  33/97,31/01  и  „Службени гласник  РС“  бр.
30/10)  члана  44. Одлуке о градској управи Града Суботица“ бр. 6/10, 8/13, 24/14) овлашћења
начелнице Градске управе Суботица  под  бројем IV-02-III-031-606/2012 od 28.12.2012 год.
поступајућ  по  захтеву  носиоца  пројекта  ДОО  ТЕЛЕНОР  ,  Нови  Београд,  Омладинских
бригада  бр.90  у  поступку  одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину
пројекта: СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „Суботица 27“,  доноси:

                                                                РЕШЕЊЕ
I.  -  УТВРЂУЈЕ   СЕ да  је  за  пројекат  СТАНИЦА  МОБИЛНЕ  ТЕЛЕФОНИЈЕ

„Суботица 27“ на  адреси Батинска 94 у Суботици на к.п.  33964  ко Доњи град потребна
процена утицаја на животну средину.

II. - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  носиоц пројекта  ДОО ТЕЛЕНОР, Нови Београд, Омладинских
бригада бр.90 да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта,
у складу са  чланом 17.  Закона о  процени утицаја  на  животну средину и Правилником о
садржини студије о процени утицаја на животну средину  («Сл гласник РС» бр.69/05).

Образложење

Носиоц пројекта , ТЕЛЕНОР ДОО, Нови Београд, Омладинских бригада бр 90 поднео
је овој Служби захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта
Базне  станице  мобилне  телефоније  на  локацији  Батинска  бр.94  у  Суботици  ознаке
«Суботица 27“

Уз попуњен  образац захтева приложена је:
• Информација  број  IV-04/I-353-338/2014  од  1.09.2014.  године  издата  од  Службе  за

грађевинарство градске управе у Суботици;
• Допис  број  011-00-00341/2014-03  од  22.08.2014  издат  Теленору  од  Министарства

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике;
• Уговор о закупу простора на пословном објекту закључен између PHIWA DOO , као

Закуподавца и Теленора ДОО као  Закупца простора;
• Стручна оцена оптерећења животне средине  у локалној зони базне станице мобилне

телефоније  „Суботица  27“  у  Суботици,  број  163/1-2212  од  5.12.2014.израђена  од
стране „ Института Ватрогас“,  Новог Сад, Булевар војводе Степе бр.66.  

У  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну средину,  о  поднетом  захтеву



обавештена  је  јавност  путем  оглашавања  у  средствима  јавног  информисања.  У  законом
прописаном року до 23.јануара 2015.године није било доставњених писмених примедби на
предметни пројекат.

Служба  је  увидом  у  документацију  Захтева  констатовала  да  вредност  израчене
ефективне  снаге  на  базној  станици ГСМ 900  MHz износи  по  каналу 661  W   а  за  базну
станицу УМТС   2.800 W по сектору. Уредба 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 )  обухвата предметни пројекат у тачки 12 Инфраструктурни пројекти подтачка
13.Телекомуникациони  објекти  мобилне  телефоније  (базне  радио  станице).  Вредност
ефективне израчене снаге у достављеној документацији за базне станице  виша је од 250 W,
за коју се у складу са критеријумом Листе II процењује утицај на животну средину.

Достављеном документацијом констатовано је оптерећење животне средине утврђено
мерењем постојећег оптерећења,  а  које  потиче од оператера „присутних“  на предметном
простору и оптерећења које планирани извор опертера ТЕЛЕНОР уноси у животну средину.
Служба сматра да ће се израдом Студије анализирати и ускладити постојеће и планирано
стање свих оператера у погледу потребних мера заштите животне средине, утврдити зоне
простора, положај и врсте објеката у окружењу, те сходно томе и врста извора нејонизујућег
зраћења и мере заштите нарочито од кумултаивних утицаја на животну средину. 

Имајући  у  виду одредбе  става  5.  члана  10  Закона  о  процени  утицаја  на  животну
средину,  којим је  прописано  да  надлежни орган  одлуком којом потврђује  да  је  потребна
процена утицаја на животну средину може да одреди обим и садржај студије. 

На основу донетог решено је као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од
дана пријема истог, путем ове Службе, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне  средине  –  Нови  Сад,  на  коју  се  по  тарифном  броју  6.  Закона  о  Републичким
административним таксама («Службени гласник РС»  бр 43/2003, 51/2003 –  испр., 61/2005,
101/2005 –  др.закони, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 –  усклађени  дин. износи 55/2012 –
усклађени дин. изн. 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон и  57/2014 –
усклађени дин.изн.)плаћа такса у износу од  430,00 дин. уплатом у корист рачуна број 840-
74222  843-57  број модела 97 са позивом  на број  62 236.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од 
дана његовог објављивања у средствима информисања, путем овог органа..
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