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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 „Телеком  Србија“  а.д.  Београд,  Таковска  бр.  2,
доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  – УТВРЂУЈЕ СЕ да  је  за пројекат:  Базне станице мобилне телефоније  „Лудашко језеро –
Шупљак“ - СУУ109 СУО109,  на катастарској парцели 10212  КО Палић, у улици Цвијин шор бр. 1,
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  – ОДРЕЂУЈЕ СЕ обим и садржај студије о процени утицаја на животнув средину, уз
обавезу носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, да:

-  студију о  процени утицаја  на животну средину предметног  пројекта  изради у  складу са
чланом 17. Закона о процени утицаја на животну 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. 69/05,
у даљем тексту:Правилник);

- детаљније 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) и 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));

-  од  надлежног  завода  за  заштиту природе  прибави  услове  заштите  природе  у  складу са
посебним прописом и приложи их уз предметну студију, а мере прописане условима заштите природе
уврсти у  опис  мeра  за  спречавање,  смањење и  отклањање сваког  значајнијег  штетног  утицаја  на
животну средину, у складу са чланом 9. Правилника. 

Образложење

Носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, обратио се овом секретаријату са
захтевом за  одлучивање о  потреби  процене  утицаја  на  животну средину пројекта:  Базне  станице
мобилне телефоније „Лудашко језеро – Шупљак“ - СУУ109 СУО109,  на катастарској парцели 10212
КО Палић, у улици Цвијин шор бр. 1 (46.065016⁰,  19.827660⁰).  Захтев је евидентиран у писарници
Градске управе Суботице дана 2.4.2019. године.

Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: Извод из листа непокретности број 3555 КО
Палић од дана 31.5.2018. године; Извод из листа непокретности број 4518 КО Палић од дана 4.7.2018.
године; Извод из листа непокретности број 3555 КО Палић од дана 4.7.2018. године;  Копија плана бр.
953-1/2018-1072 од 5.7.2018. године, Информација издата од стране секретаријата за грађевинарство



од дана 10.8.2018. године; Уговор о закупу закључен између уговорених страна „Телеком Србија“ а.д.
Београд, Таковска бр. 2 (закупац) и Град Суботица, Трг слободе бр. 1 (закуподавац) од дана 29.1.2019.
године, стручна оцена оптерећења број 1146, Београд, март 2019. године, израђена од стране „Labing“
д.о.о.  Београд,  Булевар  Кнеза  Александра  Карађорђевића  бр.  68  и  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе у износу од 2.030,00 динара.

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  3.4.2019.  године  и  у  штампаним  гласилима  Magyar  Szó
7.4.2019.,  Суботичке  новине  12.4.2019.  и  Hrvatska  riječ  12.4.2019.  године),  као  и  заинтересовани
органи и организације путем електронске поште ( ЈП „Палић-Лудаш“ - управљач заштићеног подручја
СРП „Лудашко језеро“,  Месна заједница „Палић“,  Месна заједница „Шупљак“,  Регионални Архус
центар  Суботица).  У  законом  прописаном  року  мишљење  је  доставило  ЈП  „Палић-Лудаш“  дана
17.4.2019.  године. Наводећи  да  се  предметни  пројекат  реализује  у  заштитиној  зони  заштићеног
природног  добра  специјалног  резервата  природе  „Лудашко  језеро“  ван  подручја  надлежности
управљача. У достављеном мишљењу је и наведено и да је уредбом о заштити специјалног резервата
природе „Лудашко језеро“ („Сл.  Гласник РС“,  бр.  36/06)  на подручју заштитне зоне   специјалног
резервата природе „Лудашко језеро“ забрањено уношење инвазивних (агресивних алохтоних) врста,
извођење радова који негативно утичу на хидролошки режим резервата, проширивање грађевинске
зоне и грађење објеката изван грађевинског подручја утврђених посебним планским и урбанистичким
документима, одлагање свих врста отпада,  градђење индустријских и других објеката и извођење
радова  који  нарушавају  еколошки  или  визуелни  интегритет  подручја.  Управљач  сматра  да  ће
предметни  пројекат  имати  утицаја  на  животну средину у  виду елекромагнетног  зрачења  и  да  се
предметни  пројекат  реализује  на  локацији  која  је  у  зони заштите  специјалног  резервата  природе
„Лудашко језеро“ (око 100 m од III  степена заштите), као и да се у непосредној близини предметне
локације  налазе  јавни  објекти  (школа  и  дом  културе),  стамбени  објекти,  као  и  објекти  самог
управљача,  те  да  је  због  свега наведеног  потребна  израда  студије  о  процени утицаја  на животну
средину.

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев, препис из листа непокретности, информације
о  локацији  издате  од  стране  Секретаријата  за  грађевинарство,  уговор  о  закупу,  и  стручну оцену
оптерећења.

Увидом  у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао да је исти поднео носилац пројекта „Телеком Србија“  а.д.  Београд, Таковска бр. 2,  за
пројекат Базне станице мобилне телефоније „Лудашко језеро – Шупљак“ - СУУ109 СУО109 који се
реализује на катастарској парцели бр. 10212 КО Палић, КО Палић, у улици Цвијин шор бр. 1.

Из листа непокретности утврђено је да је катастарска парцела бр. 10212 КО Палић, површине 562
m2,  уписана у лист непокретности број  3555 КО Палић од дана 31.5.2018. године, као и да право
коришћења  на  објекту  на  којем  ће  се  реализовати  предметни  пројекат  има  Град  Суботица,  Трг
Слободе бр. 1.

Из достављене информације издате од стране Секретаријата за грађевинарство од дана 10.8.2018.
године,  орган  је  утврдио  да  је  дозвољена  изградња  антенског  стуба  и  секундарних  односно
дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже и да је потребно да се прибаве услови
завода  за  заштиту  природе,  пошто  се  предметна  парцела  налази  у  заштитној  зони  заштићеног
подручја Специјални резерват природе „Лудашко језеро“.

Из достављеног уговора о закупу орган је утврдио да је исти закључен дана 29.1.2019. године,
између  Град Суботица, Трг слободе бр. 1 (Закуподавац) и „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр.
2 (Закупац). Предмет закупа земљиште површине 100 m2  на катастарској парцели 10212, уписаној у
листу  непокретности  број  3555,  КО  Палић,  општина  Суботица.  Унутар  закупљеног  земљишта
планирана је изградња антенског стуба бетонске основе димензија 9.2 m x 9.2 m, укупно 84.64 m2  за
потребе  смештаја  телекомуникационе  и  припадајуће  опреме  и  уређаја.  Преостале  закупљено
земљиште чини земљиште равномерно распоређено са све четири стране планираног објекта.

Увидом у  стручну оцену оптерећења орган је  утврдио да  се  на  предметној  локацији  планира
монтажа челичног решеткастог стуба висине 36 m унутар ограђене локације површине 84.64 m2,  где
ће бити монтирана РБС платформа на којој  се  монтирају један батеријски кабинет,  један БС6101
кабинет и један електро ораман на носачу, а биће и остављено место и за два будућа проширења на
РБС платформи.  На  антенском  стубу је  планирано  постављање  тросекторских антенских система
УМТС2100/ЛТЕ800.  Почетни  распоред  примопредајника  по  секторима  за  систем  УМТС2100  је
3+3+3, док је за ЛТЕ800 систем 1+1+1. Јачина ефективне израчене снаге за сваки сектор појединачно
за систем УМТС2100 износи 527.23W, 1051.96W и  1051.96W, а за систем ЛТЕ800 износи 1693.56W,



3705.10W и  3705.10W.
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  13  –
телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), где се на основу прописаних
критеријума сврастава у пројекте за које се може тражити израда студије процене утицаја на животну
средину.

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) којом је прописано да се за инфраструктурне пројекте – телекомуникационе објекте мобилне
телефоније може захтевати процена утицаја на животну средину уколико ефективна израчена снага
износи више од 250 W. Орган је такође узео у обзир да се предметна локација налази у заштитној зони
СРП „Лудашко језеро“ и да је предметна базна станица је удаљена 98 m, од дела који је у специјалном
резервату под режимом III степена заштите, 236 m од дела који је под режимом II степена заштите и
924  m од дела који је под режимом I степена заштите. Орган је узео у обзир и да је специјални
резерват природе „Лудашко језеро“ под заштитом Републике Србије као заштићено природно добро
од  изузетног  значаја  и  спада  у  заштићено  природно  добро  I  категорије  тј.  специјални  резерват
природе,  због  влажних  станишта  пешчарског  и  степског  простора  са  високим  предеоним  и
специјским диверзитетом, реликтном степском заједницом и биотопом ретких врста флоре и фауне и
као  такво  ово  језеро  је  једини  представник  плитких,  семистатичних  језера  степске  области  у
Републици Србији и представља место окупљања и боравка миграторних врста птица, због чега има и
међународни  значај.  Орган  је  приликом  доношења  одлуке  узео  у  обзир  да  ће  пројекат  који
подразумева изградњу антенског стуба висине 36 метара имати утицаја на животну средину променом
пејзажних карактеристика подручја,  као и да се  у близини саме локације  налазе подручја  заузета
специфичним (осетљивим) коришћењем земљишта као што је основна школа која је удаљена 150 m од
саме базне станице, као и да се у близини предметне базне станице налазе стамбени објекти у којима
се људи могу задржавати и 24 часа дневно што чини ову зону зоном повећане осетљивости.

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

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 470,00
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 и 95/2018).

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Јавно предузеће Палић-Лудаш, Кањишки пут бр. 17а, Палић
4. Архиви

Обрађивач:
Петар Стојановић, маст. еколог

  Секретар Секретаријата
        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде
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