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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 („Сл. 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, 30/17 и
5/20), поступајући по захтеву носиоца пројекта  „А1 Србија“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића
1ж Нови Београд, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  за  пројекат:  Радио  базне  станице  „НС2374_02
СУ_Суботица_Банијска_Кирешка“  - GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE1800 мреже  јавних  мобилних
телекомуникација „А1 Србија“ д.о.о. Београд, на локацицји Кирешка 59а Суботица, на к.п. 678/2 КО
Нови Град, Град Суботица  - потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта  „А1 Србија“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића
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).

Образложење

Носилац  пројекта  „А1  Србија“  д.о.о. Београд,  Милутина  Миланковића  1ж  Нови  Београд,
обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину  пројекта:  Радио  базне  станице  „НС2374_02  СУ_Суботица_Банијска_Кирешка“  -
GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE1800 мреже јавних мобилних телекомуникација „А1 Србија“ д.о.о.
Београд,  на  локацицји  Кирешка  59а  Суботица,  на  к.п.  678/2  КО  Нови  Град,  Град  Суботица
(46.1101655⁰,  19.6796769⁰).   Захтев  је  евидентиран  у  писарници  Градске  управе  Суботице  дана
28.04.2022. године.

Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: Кратак опис пројекта радио-базне станице,
информација  о  локацији  број IV-05-353-432/2020 од  6.10.2020. године,  графички  приказ  микро  и
макро локације,  Стручна оцена оптерећења животне средине број  ЕМ-2021-148/СО од 27.12.2021.
године, као и доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 2.160,00 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  10.05.2022.  године  и  у  штампаним гласилима  Суботичке
новине 13.05.2022. - на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ 13.05.2022. - на хрватском језику и
Magyar Szó 14.05.2022. године – на мађарском језику), као и заинтересовани органи и организације
путем електронске поште (Регионални Архус центар Суботица и Месне заједница „Кертварош“ и
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„Жељезничко насеље“). 
У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,

заинтересованих органа и организација.
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 је предметна локација у зони становања
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 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. 43/03, 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.,  113/17,  3/18  -  испр.,  50/18  -  усклађени  дин.  изн,  95/18,  38/19  –
усклађени дин. изн.,  86/19, 90/19 – испр.,  98/20 -  усклађени дин. изн., 144/20 и 62/21-
усклађени дин. изн.).

  Секретар Секретаријата
        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде

Доставити:
1. Носиоцу пројекта

2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове

3. Архиви
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