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На основу члана 2. тачка 2. алинеја 3., члана 24. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и 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 „Telenor“ д.о.о. Омладинских бригада бр. 90,
Нови Београд, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за
заштиту животне средине и одрживи развој, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – Даје се сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину за
пројекат базне станице за мобилну телефонију “СУБОТИЦА 30”, на катастарскoj парцели
број 10262/1 КО Доњи Град, у Суботици, улица Сенћански пут бр. 83, израђену од стране
предузећа за трговину и услуге „W-LINE“ д.о.о., Београд - Земун, Аутопут за Загреб бр. 22,
oзнаке: ЕМ-2019-316/СТ рев1 од 10.2.2020. године.
II – Налаже се носиоцу пројекта да у свему испоштује мере прописане студијом, а
нарочито опис мера, предвиђених у циљу спречавања, смањења, и где је то могуће,
отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину (поглавље 8) и програм
праћења утицаја на животну средину (поглавље 9).
III – Носилац пројекта је у обавези да испоштује и друге услове и сагласности
надлежних органа и организација у складу са посебним законом.
IV – О трошковима поступка биће решено посебним решењем.
Образложење
Дана 15.11.2019. године, подносилац захтева „Telenor“ д.о.о. Омладинских бригада бр.
90 Нови Београд, обратио се овом Секретаријату као надлежном органу захтевом за давање
сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат: Базне
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станице за мобилну телефонију “СУБОТИЦА 30”, на катастарскoj парцели број 10262/1 КО
Доњи Град, у Суботици, улица Сенћански пут бр. 83 (46.090598°, 19.681439°), заведен под
бројем IV-08/I-501-357/2019 презаведен у број IV-08/I-501-14/2020. Уз захтев подносилац је
приложио: три примерка студије под бројем ЕМ-2019-316/СТ од 6.11.2019. године, Београд,
новембар 2019. године, електронску верзију студије, нетехнички краћи приказ ЕМ-2019316/СТ од 6.11.2019. године, Решење да је потребна израда студије о процени утицаја бр. IV08/I-501-236/2019 од дана 26.9.2019. године и потврду о уплати републичке административне
таксе у износу од 42.090,00 динара.
Решењем број IV-08/I-021-1/2019-12 од 25.11.2019. године у складу са чланом 22.
Закона о процени утицаја на животну средину, образована је Техничка комисија са задатком
да испита и утврди да ли је студија израђена у складу са важећим прописима, као и да оцени
Студију са аспекта подобности предвиђених мера у погледу утицаја рада објекта на
окружење.
У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину, о поднетом
захтеву, времену и месту јавног увида и јавне расправе, обавештена је јавност путем сајта
Града Суботице (18.11.2019. године), средстава јавног информисања („Војвођанска сваштара“
- 25.11.2019. године, „Hrvatska riječ“ - 22.11.2019. године, „Мagyar Szó” - 24.11.2019. године),
као и заинтересованим органима и организацијама путем електронске поште (Регионални
Архус центар Суботица и МЗ „Бајнат“), те је организован јавни увид и јавна расправа, у
складу са Законом.
Током трајања јавног увида није било представника заинтересованих органа,
организација и јавности за извршење јавног увида. На јавној расправи одржаној 20.12.2019.
године у просторијама Службе за заштиту животне средине присутни су били представници
надлежног органа, председник Техничке комисије, представник израђивача студије и
представник инвеститора. На јавној расправи није било присутних представника
заинтересованих органа, организација и јавности.
О организованом јавном увиду и јавној расправи, у складу са чланом 22а Закона о
процени утицаја на животну средину Секретаријат је сачинио извештај са систематизованим
прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и доставио га Техничкој
комисији дана 20.12.2019. године.
Техничка комисија је након одржане седнице дана 20.12.2019. године, органу
доставила предлог за измене и допуне студије, број IV-08/I-501-317/2019-k3 од 23.12.2019.
године са мишљењима чланова Техничке комисије и записнисником са седнице Техничке
комисије. Примедбе техничке комисије у предлогу за измене и допуне студије су се огледале
у следећем: 1. Поглавље 2 – Опис локације → потребно је приложити копију плана у складу
са чланом 3. став 1. тачка 1. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05); 2. Допунити студију подацима о постојећим
привредним и стамбеним објектима и објектима инфраструктуре и супраструктуре у складу
са чланом 3. став 1. тачка 10. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05); 3. Поглавље 2 – Опис локације, 2.2, страна 44 Потребна површина земљишта у m2 за време извођењња радова са описом физичких
карактеристика и картографским приказом одговарајуће размере, као и површине која ће
бити обухваћена када пројекат буде изведен; није наведен → потребно јe навести тражени
податак (у m2), с обзиром да се ради о инсталацији уређаја антенског система на зид
стамбеног објекта у складу са чланом 3. став 1. тачка 2. Правилника о садржини студије о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05); 4. Поглавље 2 – Опис
локације, 2.5, страна 46 - коришћени метеоролошки подаци од Републичког
хидрометеоролошког завода Србије су стари (за период од 1967. до 2006.) → користити
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ажурне податке или изоставити уколико њихова анализа није од значаја за предметни
пројекат; 5. Поглавље 2 – Опис локације, 2.6, страна 48, тачка 2. - допунити назив Резервата
природе „Селевењске пустаре“ са „Специјални“ (Специјални резерват природе „Селевењске
пустаре“); 6. Поглавље 3 – Опис пројекта, стране 50 и 51 - Више пута се помиње DSC систем,
који није предмет ове студије → треба исправити у целој студији, тамо где се DSC систем
помиње; 7. Поглавље 3 – Опис пројекта, страна 50, Слика 3.1 – Укупан број активних базних
станица на крају првог квартала 2017. године - коришћени подаци нису из 2017. године→
потребни су ажурни подаци (из 2019. године); 8. Поглавље 3 – Опис пројекта, 3.3 – Техничко
решење, страна 53, први пасус и Поглавље 10 – Нетехнички краћи приказ података, страна
119, први пасус - На основу увида у пројектну документацију наведену у литератури (глава
8)... → Глава 8 је Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће,
отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, док је Литература глава
13, потребно је исправити на главу/поглавље 5 – Приказ стања животне средине на локацији
и у ближој околини (микро и макро локација); 9. Поглавље 3 – Опис пројекта, 3.4 – Уклапање
у животну средину, страна 57, пети пасус – Планирана локација припада типу RT - rooftop
инфраструктуре...с обзиром да је предмет студије инсталација уређаја и припадајућег
антенског система базне станице на врх постојећег рекламног стуба, локација припада типу
ЕТ – existing tower → треба исправити у целој студији, тамо где се то помиње; 10. Поглавље 4
– Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао, страна 58 - У руралном
подручју где се не очекује будуће дељење ћелија.... → непотребно наведено, с обзиром да се
ради о урбаној средини → потребно је исправити у целој студији где се то помиње; 11.
Поглавље 7 – Процена утицаја на животну средину у случају удеса, страна 111, други пасус,
друга тачка и 8 – Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће,
отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, 8.4 – Мере које ће се
предузети у случају удеса, страна 116, први пасус, друга тачка - у случају да се базна станица
налази у урбаној средини, то је већ утврђено → нема потребе на се наведе „у случају да се
базна станица налази у урбаној средини”, реченице се више пута понављају, потребно је
исправити у целој студији где се то помиње; 12. Поглавље 8 – Опис мера предвиђених у циљу
спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на
животну средину, 8.1.2 – Предвиђене мере заштите, страна 114 – Радна локација где се антене
монтирају претходно се обезбеђује јасним обавештењима других лица о опасностима, а око
радног простора се постављају заштитне мреже или траке према Правилнику о заштити на
раду при извођењу грађевинских радова („Сл. Гласник РС“, бр. 53/97) → с обзиром да је
предмет студије инсталација уређаја и припадајућег антенског система базне станице и да ће
антене бити монтиране на три антенска носача на врху рекламног стуба, нема грађевинских
радова, према томе је → потребно исправити део у целој студији тамо где се
„изградња/грађевински радови“ помиње; 13. Поглавље 8 - Опис мера предвиђених у циљу
спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на
животну средину, 8.5 – Мере по престанку рада базне станице, страна 116, други и трећи
пасус → ажурирати Закон о управљању отпадом („Сл. Гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и
95/18 – др. закон“); 14. Извештај о испитивању електромагнетног зрачења, страна 12 – У
околини локације постоји усмерени радио линк мобилног оператера Telekom Srbija (23 GHz)
→ није наведено како су дошли до овог податка. Органу достављен предлог за измене и
допуне студије дана 24.12.2019. године, после чега је истог дана издао захтев за измене и
допуне студије и проследио га носиоцу пројекта.
Органу је достављена измењена и допуњена студија бр. ЕМ-2019-316/СТ рев1 од
10.2.2020. године, дана 14.2.2020. године, иста је прослеђена техничкој комисији дана
18.2.2020. године. Након одржане седнице дана 27.2.2020. године органу је достављен
извештај са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности.
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Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања на основу увида у захтев за
давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и извештај са оценом
студије и предлогом одлуке о давању сагласности.
Увидом у захтев за давање сагласности орган је утврдио да је исти поднет од стране
подносиоца захтева „Telenor“ д.о.о. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд за пројекат
базне станице за мобилну телефонију „Суботица 30“ који се планира на рекламном стубу
који се налази на катастарској парцели 10262/1 КО Доњи град, на адреси Сенћански пут бр.
83.
Из извештаја са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности на студију
број IV-08/I-501-14/2020-k6 од 27.2.2020. са мишљењима чланова Техничке комисије, уз који
је приложен записник са седница Техничке комисије, утврђено је да је Техничка комисија
спровела поступак оцењивања на основу законски прописаних критеријума, те да је навела
да студија задовољава критеријуме предвиђене Законом 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), као и да су мере за спречавање,
смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на
локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по
престанку рада пројекта, предвиђене у студији подобне. На основу наведеног Техничка
комисија је предложила надлежном органу давање сагласности на предметну студију.
Чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“
бр. 135/04 и 36/09) предвиђено је да надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на
студију о процени утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја Техничке комисије.
На основу горе наведеног, орган је донео одлуку као у диспозитиву.
Такса по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама („Сл.
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, 50/16 усклађени дин. изн., 61/17 усклађени дин. изн. и 113/17 и 3/18 – испр. и 50/18 - усклађени
дин. изн. и 95/18) у износу од 42.090,00 (четрдесетидвехиљадедеведесет) динара у корист
рачуна број 840-742221843-57, позив на број 97 69236.
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
информисања.
Обрадио:
Петар Стојановић, маст. еколог
Секретар секретаријата
Александар Витковић, дипл.инж.пољопривреде
Решење доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско - надзорне послове
3. Архиви
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