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ГГ
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне
средине и одрживи развој, на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3., члана 24. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр.135/04, 36/09), члана 192. став 1.
Закона о општем управном поступку („Службани лист СРЈ“ бр. 33/97,31/01 и „Службени
гласник РС“ бр. 30/10), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботице“ бр. 6/10, 8/13,
24/14) поступајући по захтеву носиоца пројекта ДОО “ТЕЛЕНОР “ Нови Београд,
Омладинских бригада бр.90. у поступку одлучивања о давању сагласности на Студију о
процени утицаја на животну средину пројекта „Станица мобилне телефоније - „Суботица
27“ која се планира на објекту на локацији Слободне зоне Суботица, а након спроведеног
поступка и извештаја техничке комисије, доноси:
РЕШЕЊЕ
I - Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:
„Станица мобилне телефоније - „Суботица 27“, израђена од стране Института ВАТРОГАС,
Сектора за заштиту животне средине под бројем 18/3-3 СТИМ од 23.03.2015. године,
планира на објекту црпне станице , на локацији Мали Бајмок, Слободне зоне Суботица .
II - Обавезује се носилац Пројекта ДОО „Теленор“, Омладинских бригада бр. 90
Нови Београд да предметни пројекат реализује у свему у складу са техничком
документацијом и условима и мерама утврђеним Студијом из тачке I овог решења, а
нарочито:
• Поглављем 8 - „Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и
отклањања сваког заначајнијег штетног утицаја на животну средину“;
• Поглављем 9 - „Програм праћења утицаја на животну средину“ , који обухвата
- након инсталирања базне станице, прво мерење нивоа
електромагнетног поља у тачкама од посебног интереса,
- испитивања сваке друге године уколико прво мерење утврди да
максималне вредности поља прелазе 10% референтне граничне
вредности, као и
- дотављања извештаја о резултатима испитивања надлежним
органима .
III - Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове ће у току рада објекта
проверавати испуњеност услова и мера утврђених овим решењем као и поступања у складу
са мерама утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

Образложење
Носилац пројекта ДОО „ ТЕЛЕНОР“ Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90.
поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину:
„Станица мобилне телефоније - „Суботица 27“, који се планира на објекту црпне станице,
Слободне зоне Суботица (географске координате 46.079222° N, 19.639972° E). У складу са
Законом о процени утицаја на животну средину и Правилником о поступку јавног увида,
презентацији и јавној расправи о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“, бр.
69/05), Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне
средине и одрживи развој спровео је поступак према коме је обазбеђено учешће
заинтересованих органа, организација и јавности путем обавештавања у средствима
информисања.
Презентација Студије Станица мобилне телефоније „Суботица 27“ одржана је дана
29.04.2015. године у просторијама Одсека за заштиту животне стедине и одрживи развој. У
законом прописаном року, није било писмених примедби од стране јавности.
У поступку решавања предмета Техничкa комисијa је у складу са Правилником о раду
техничке комисије за оцену Студије разматрала примедбе и оцене чланова комисије, у којима
је констатована комплетност документације у погледу обрађених и предвиђених мера за
примену стандарда у циљу спречавања штетних утицаја електромагнетног зрачењa.
У складу са чланом 24. Закона о процени утицаја на животну средину, на основу
спроведеног поступка и извештаја, Техничка комисија је поредложила органу давање
сагласности на Студију о процени утицаја.на животну средину. Пројекта: Станица мобилне
телефоније - „Суботица 27“ на објекту Црпна станица Слободне зоне Суботица, израђен од
стране Института ВАТРОГАС под бројем 18/3-3СТИМ од 23.03.2015. године.
На основу наведеног решено 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 судом 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 јавног информисања.
Решење доставити:
- Носиоцу пројекта
- Секратријату за инспекцијско надзорне послове
- Архиви
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