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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),  на  основу  овлашћења  број  IV-031-263/2019  од  22.8.2019.  године, поступајући  по  захтеву
„Labing“  доо Београд,  булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 68 овлашћеног од стране „Vip
mobile“ доо Београд, Милутина Миланковића бр. 1ж, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је  за пројекат: Радио-базне станице мобилне телефоније „НС2428_01
СУ_Суботица_Пролетерских бригада“,  на катастарској парцели  24476  КО Стари град, Суботица, у
улици Пролетерских бригада бб, потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  –  OДРЕЂУЈЕ  СЕ обим  и  садржај  студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину
предметног пројекта и обавезује носилац пројекта „Vip mobile“ доо Београд, Милутина Миланковића
бр. 1ж, да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, 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),
а  нарочито  да  приликом  процене  утицаја  на  животну средину узме  у  обзир  кумулативни  утицај
предметне базне станице и већ постављених базних станицаа на постојећем антенском стубу, као и
удаљеност предшколске установе, стамбених и спортских објеката од базне станице.

Образложење

Носилац пројекта  „Vip mobile“  доо Београд,  Милутина Миланковића бр.  1ж, обратио се овом
секретаријату преко овлашћеног лица „Labing“ доо Београд, булевар кнеза Александра Карађорђевића
бр. 68,  са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:  Радио-
базне  станице  мобилне  телефоније  „НС2428_01  СУ_Суботица_Пролетерских  бригада“,  на
катастарској парцели 24476 KO Стари град, Суботица, у улици Пролетерских бригада бб (46.122405⁰;
19.649532⁰). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице дана 23.10.2019. године, под
бројем IV-08/I-501-286/2019.

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева је достављена  следећа  документација:  доказ  о  уплати
републичке административне таксе у износу од 2.090,00 динара;  специјално пономоћје закључено
дана 21.5.2019.  године између „Vip mobile“ доо Београд,  Милутина Миланковића бр.  1ж којим се
овлашћује привредно друштво „Labing“ доо Београд, булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 68;
Идејно  решење,  Употребна  дозвола  од  дана  28.8.2014.  године  издата  од  стране  Секретаријата  за
грађевинарство; Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони радио базне станице
мобилне телефоније „СУ_Суботица_Протелерских бригада – НС2428_01“ од октобра 2019., Београд.



Увидом  достављену  документацију  орган  је  утврдио  да  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе не може да уважи јер није оверен од стране банке која га издала, већ само од
подносиоца захтева.  Орган је такође утврдио да се рарио базне станице постављају на антенском
стубу оператера „Telenor“ доо, те да је потребно да се достави уговор о закупу склопљен са власником
предметног  стуба.  Такође  је  утврђено  увидом  у  стручну  оцену  оптерећења  да  нису  наведене
вредности ефективне израчене снаге предметних радио базних станица те да орган не може на основу
прописаних критеријума из Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја
и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр. 114/08) утврдити да ли је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја или
није, док се тражене вредности не доставе.

Дана 28.10.2019. године носиоцу пројекта је упућен захтев за допуну захтева којим му је наложено
да у року од 30 дана достави: доказ о уплаћеној републичкој административној такси који је потписан
од стране банке; уговор о закупу са власником стуба на који се постављају радио базне станице и
изјава о ефективним израченим снагама предметних радио базних станица у складу са Уредбом у
утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08).

Дана 20.11.2019. године органу је достављена молба да се продужи рок за допуну захтева за 60
дана. Орган је ову молбу уважио. Органу је дана 8.1.2019. године, достављена следећа докуметнација:
појединачни  уговор  за  локацију закључен  дана  1.10.2019.  године  између оператера  „Telenor“  доо
(власник)  и  оператера  „Vip  mobile“  доо  (корисник  услуге);  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе у износу од 2,090.00 динара од дана 21.10.2019. године и изјаву о ефективим
израченим снагама.

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  10.1.2020.  године  и  у  штампаним  гласилима  Суботичке
новине 17.1.2020.,  Hrvatska riječ 17.1.2020. и Magyar Szó 15.1.2020.  године),  као и заинтересовани
органи  и  организације  путем  електронске  поште  (Месна  заједница  „Зорка“  и  Регионални  Архус
центар Суботица). У законом прописаном року достављено је мишљење Месне заједнице „Зорка“, у
којем се  наводи да  је  велики број  грађана  против постављања предметне базне  станице на датој
локацији  пошто  су  налази  у  густо  насељеном  делу  месне  заједнице  као  и  у  близини  дечијег
обданишта.

Орган је  утврдио чињенично стање увидом у захтев странке,  специјално пуномоћје,  уговор о
закупу, стручну оцену оптерећења и изјаву.

Увидом  у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао  да  је  исти  поднет  од  стране  „Labing“  доо  Београд,  булевар  кнеза  Александра
Карађорђевића  бр.  68,  за  пројекат  Радио-базне  станице  мобилне  телефоније  „НС2428_01
СУ_Суботица_Пролетерских бригада“ који се реализује  на катастарској  парцели 24476 КО Стари
град, Суботица, у улици Пролетерских бригада бб.

Увидом у достављено специјално пуномоћје орган је утврдио да је привредно друштво „Labing“
доо Београд, булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 68, овлашћено од стране носиоца пројекта
„Vip mobile“ доо Београд, Милутина Миланковића бр. 1ж за подношење захтева за процену утицаја,
поднесака органима управе на локалном нивоу, као и да оглашавају поднете захтеве и донета решења
и обављају потребне радње за исходовање дозвола за постављање и рад базних станица и других
телекомуникационих објеката.

Из достављеног уговора о закупу орган је утврдио да је исти закључен дана 1.10.2019. године,
између  оператера „Telenor“ доо Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90 (власник) и оператера
„Vip  mobile“  доо  (корисник  услуге).  Предмет  уговора  је  смештање  телекомуникационе  опреме
корисника услуге на локацији власника радио базне станице под називом ТЛН Суботица 12, која се
налази на месту Суботица, Пролетерских бригада 24476 КО Стари град. 

Увидом у достављену изјаву и стручну оцену оптерећења орган је утврдио да је предвиђено да се
на  антенском стубу на педметној локацији планира постављање три нове панел антене и једне нове
MW антене на постојећем стубу на висини између 22 m и 25 m на новим челичним „Х“ носачима
дужине три метра. Такође је утврђено да се у оквиру платоа се планира постављање нове радио-базне
платформе. На локацији је планирано постављање 2G – Nokia flexi outdoor (два радио модула FXDB
за три GSM сектора), LTE Nokia flexi outdoor (два радио модул FXEF за три DCS/LTE800 сектора) и
3G  Nokia  flexi outdoor  (системски  модул  FSMF,  један  модул  FRGT).  Планиране  конфигурације
примопредајника на локацији су 3+3+3 за GSM900, 2+2+2 за DCS1800, 3+3+3 за UMTS2100 и 1+1+1
за LTE 1800 систем. Увидом у изјаву је утврђено и да ефективна израчена снага за систем GSM900



(конфигурације  3+3+3)  по  сектору износи  1355.57  W  (по  каналу 451.86  W),  за  систем  DCS1800
(конфигурације  2+2+2)  по  сектору  износи  903.71  W  (по  каналу  451.86  W),  за  систем  UMTS
(конфигурације 3+3+3)  по сектору износи 1079.25  W  (по каналу 359.75  W) и за  систем ЛТЕ1800
(конфигурације 1+1+1) по сектору и по каналу износи 451.56 W. Из стручног плана је такође утврђено
да се на истој локацији налазе и базне станице оператера „Telenor“ и „Телеком Србија“.

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
(капацитет ефективне израчене снаге више од 250 W) 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)  и  мишљење  заинтересоване  јавности.  Орган  је  такође  узео  у  обзир  приликом  доношења
одлуке да ће пројекат имати утицаја на животну средину у виду електромагнетог зрачења и да се у
околини  предметне  локације  налазе  стамбени објекти,  те  је  утврдио  да  је  за  предметни  пројекат
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

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. Одлуком о одређивању обима и садржаја, орган је прописао да се приликом процене утицаја
на животну средину узме у обзир кумулативни утицај предметне базне станице и већ постављених
базних станицаа на постојећем антенском стубу, као и удаљеност предшколске установе, стамбених и
спортских објеката од базне станице.

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 480,00
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., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019 и
90/2019 - испр.). 

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Месна заједница „Зорка“, Сутјеска бр. 82
4. Архиви

Обрађивач:
Петар Стојановић, маст. еколог

  Секретар Секретаријата
 Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде
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