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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  „ВИП мобиле“ доо Нови Београд,  Милутина Миланковића 1ж,  Секретаријат за
пољопривреду и заштиту животне средине, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године,
доноси:

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат:
Базне  станице  мобилне  телефоније  „НС2331_06  СУ_СУБОТИЦА_БЕОГРАДСКИ  _ПУТ“, на
катастарскoj парцели број 10498 КО Доњи Град, у Суботици, улица Наде Димић бр. 42, израђену од
стране предузећа за трговину и услуге „W-LINE“ д.о.о., Београд - Земун, Аутопут за Загреб бр. 22,
oзнаке: ЕМ-2019-223/СТ рев 02 од 18.11.2019. 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 15.8.2019. године, предузеће  „Кодар енергомонтажа“ д.о.о., Београд, Аутопут за Загреб
бр. 22 овлашћена од стране „ВИП мобиле“ доо Нови Београд, Милутина Миланковића 1ж, обратило
се овом Секретаријату као надлежном органу за давање сагласности на Студију о процени утицаја
пројекта  на  животну  средину  за  пројекат:  Базне  станице  мобилне  телефоније  „НС2331_06
СУ_СУБОТИЦА_БЕОГРАДСКИ  _ПУТ“, на  катастарскoj  парцели  број  10498 КО  Доњи Град,  у
Суботици, улица Наде Димић бр. 42 (46.087051o, 19.669661o). Уз захтев подносилац је приложио: три
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примерка  студије  под бројем ЕМ-2019-223/СТ од 9.8.2019.  године,  Београд,  Август,  2019.  године,
електронску верзију студије, нетехнички краћи приказ ЕМ-2019-223/СТ од 9.8.2019. године и потврду
о уплати републичке административне таксе у износу од 42.090,00 динара.

Решењем број  IV-08/I-021-1/2019-9  од  23.8.2019.  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
(20.8.2019. године), средстава јавног информисања („Суботичке новине“-23.8.2019. године, „Hrvatska
riječ“  -  23.8.2019.  године,  „Мagyar  Szó”  -  25.8.2019.  године),  као  и  заинтересованим  органима  и
организацијама путем електронске поште (Регионални Архус центар Суботица и МЗ „Прозивка“), те
је организован јавни увид и јавна расправа, у складу са Законом.

Јавни  увид  је  организован  у  складу са  чланом 20.  Закона  о  процени  утицаја  на  животну
средину  у  периоду  од  21.8.2019.  до  24.9.2019.  године.  Током  трајања  јавног  увида  није  било
представника заинтересованих органа, организација и јавности за извршење јавног увида. На јавној
расправи одржаној 24.9.2019. године у просторијама Службе за заштиту животне средине присутни су
били представник 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 24.9.2019.
године.

Техничка комисија је дана  26.9.2019., након одржане седнице,  органу доставила предлог за
измене и допуне студије, број IV-08/I-501-218/2019-k3 од  26.9.2019. 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. Тачка 3 – Законска регулатива – Коришћени Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) није
ажуриран  → „Сл.  гласник  РС“,  бр.  72/09,  81/09,  64/10,  24/11,  121/12,  42/13,  50/13,  98/13,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон; 2. Поглавље 

2. Опис локације, 2.3, страна 44 - Потребна површина земљишта у м2 за време радова, као и
површина која  ће бити обухваћена кад пројекат буде изведен износи 0 m2 → потребно јe
навести тражени податак, с обзиром да се ради о инсталацији уређаја антенског система на
зид стамбеног објекта;

3. Поглавље 2 – Опис локације, 2.8 , страна 49 - На предметној локацији доћи ће до промене
пејзажних  карактеристика  микролокације,  односно,  објекта  у  оквиру  кога  се  сам  извор
поставља. Реализацијом предметног пројекта, односно, изградњом предметне базне станице,
неће  доћи  до  значајних  промена  пејзажа  шире  околине  предметне  локације.  →
контрадикторне реченице;

4. Поглавље 3 – Опис пројекта, 3.1, 3.2 и 3.3 стране 50, 51, 52 и 53 - Више пута се помиње GSM
систем. → предмет процене утицаја је антенски систем DCS1800/UMTS2100/LTE1800;

5. Поглавље  3  –  Опис  пројекта,  3.3,  страна  52,  први  пасус  -  На  основу увида  у  пројектну
документацију наведену у литератури (глава 6) утврђено је да се у оквиру стамбеног објекта
(у Студији означеног са С13) на адреси Наде Димић бр. 42 у Суботици, планира инсталација...
→ Глава  6  је  Опис  могућих  значајних  утицаја  пројекта  на  животну средину,  потребно је
исправити на  главу/поглавље  5  –  Приказ  стања  животне  средине  на  локацији  и  у  ближој
околини (микро и макро локација);

6. Поглавље 4 – Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао, страна 59 - У
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руралном  подручју  где  се  не  очекује  будуће  дељење  ћелија....  →  непотребно  наведено,  с
обзиром да се ради о урбаној средини;

7. Поглавље 6 – Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину,  6.8.2 и 6.8.3,
страна 81 - Више пута се помиње GSM систем. → предмет процене утицаја је антенски систем
DCS1800/UMTS2100/LTE1800;

8. Поглавље 7 – Процена утицаја на животну средину у случају удеса, страна 117, четврти пасус
- До пожара може доћи због непажње људи (цигарета, шибица и сл)  → непотребно наведено,
с обзиром да је приступ базној станици неовлашћеним лицима забрањен;

9. Поглавље  8  –  Опис  мера  предвиђених  у  циљу спречавања,  смањења  и,  где  је  то  могуће,
отклањања сваког  значајнијег  штетног  утицаја  на животну средину,  8.1,  страна 118,  трећа
тачка - Приликом проширења базне станице...   → предмет процене утицаја је инсталација
антенског система;

10. Поглавље  8  –  Опис  мера  предвиђених  у  циљу спречавања,  амњења  и,  где  је  то  могуће,
отклањања  сваког  значајнијег  штетног  утицаја  на  животну средину,  8.2,  страна  121,  први
пасус - У поглављу 8.1 наведена је законска регулатива и прописане мере заштите животне
средине...→ законска регулатива је тачка 3;

11. Поглавље  8  –  Опис  мера  предвиђених  у  циљу спречавања,  смањења  и,  где  је  то  могуће,
отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, 8.4, страна 122 - у случају
да се базна станица налази у урбаној средини → то је већ утврђено;

12. Поглавље 9 –  Програм праћења утицаја  на животну средину,  страна 123 -  -  Правилник о
границама изложености нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 104/09) → потребно
је исправити назив правилника → Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима
(„Сл. гласник РС“, br. 104/09);

13. Поглавље 10 – Нетехнички краћи приказ података, страна 125 - На основу увида у пројектну
документацију наведену у литератури (глава 6) утврђено је да се у оквиру стамбеног објекта
(у Студији означеног са С13) на адреси Наде Димић бр. 42 у Суботици, планира инсталација...
→ Глава  6  је  Опис  могућих значајних утицаја  пројекта  на  животну средину;  потребно је
исправити на  главу/поглавље  5  –  Приказ  стања  животне  средине  на  локацији  и  у  ближој
околини (микро и макро локација);

14. Поглавље 10 – Нетехнички краћи приказ података, страна 126 - ...приступ антенском систему
могу имати само техничка лица овлашћена од стране оператера Теленор → инвеститор је VIP
Mobile доо;

15. Поглавље 13 – Литература, страна 137 и 138 - Коришћени Закон о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18 и 31/19) није ажуриран → „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13,  98/13,  132/14,  145/14,  83/18,  31/19  и  37/19  –  др.закон,  Правилник  о  техничким
нормативима за заштиту од атмосферског пражњења („Сл. лист РС“, бр. 11/96) → допунити
назив  правилника  на  Правилник  о  техничким  нормативима  за  заштиту  објеката  од
атмосферског пражњења („Сл. лист РС“, бр. 11/96). 

Орган је, сходно предлогу Техничке комисије, у складу са чланом 23. сзав 3. Закона о процени
утицаја на животну средину, упутио носиоцу пројекта Захтев за измене и допуне студије о процени
утицаја на животну средину број IV-08/I-501-218/2019-4, дана 30.9.2019. године. 

Дана 18.10.2019. године органу је достављена измењена и допуњена студија са ознаком ЕМ-
2019-223/СТ Рев. 01 од дана 14.10.2019. године. Достављена студија је прослеђена техничкој комисији
дана  22.10.2019.  године.  Органу  је,  након  одржане  друге  седнице  техничке  комисије,  достављен
Предлог за  одређивање додатног рока  за  измене и допуне  студије  о процени утицаја  на животну
средину под бројем IV-08/I-501-218/2019-к6 дана 8.11.2019. године са примедбама који су се односиле
на: 

1. Поглавље 2 – Опис локације, 2.3, страна 44 - Потребна површина земљишта у м2 за време
радова, као и површина која ће бити обухваћена кад пројекат буде изведен износи 0 m2 →
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потребно јe навести тражени податак (m2) за време извођења радова, с обзиром да се ради о
инсталацији уређаја антенског система на зид стамбеног објекта; 

2. Поглавље 3 – Опис пројекта, 3.1, 3.2 и 3.3 стране 50, 51, 52 и 53 - Више пута се помиње GSM
систем.  →  предмет  процене  утицаја  је  антенски  систем  DCS1800/UMTS2100/LTE180,
потребно је садржај студије ускладити са називом пројекта; 

3. Поглавље  3  –  Опис  пројекта,  3.3,  страна  52,  први  пасус  -  На  основу увида  у  пројектну
документацију наведену у литератури (глава 6) утврђено је да се у оквиру стамбеног објекта
(у Студији означеног са С13) на адреси Наде Димић бр. 42 у Суботици, планира инсталација...
→ Глава  6  је  Опис  могућих  значајних  утицаја  пројекта  на  животну средину,  потребно је
исправити  na  главу/поглавље  5  –  Приказ  стања  животне  средине  на  локацији  и  у  ближој
околини (микро и макро локација); 

4. Поглавље 6 – Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину,  6.8.2 и 6.8.3,
страна 81 (Табела 6.6) - Више пута се помиње GSM систем. → предмет процене утицаја је
антенски  систем  DCS1800/UMTS2100/LTE1800,  потребно  је  садржај  студије  ускладити  са
називом пројекта; 

5. Поглавље 10 – Нетехнички краћи приказ података, страна 125 - На основу увида у пројектну
документацију наведену у литератури (глава 6) утврђено је да се у оквиру стамбеног објекта
(у Студији означеног са С13) на адреси Наде Димић бр. 42 у Суботици, планира инсталација...
→ Глава  6  је  Опис  могућих значајних утицаја  пројекта  на  животну средину;  потребно је
исправити на  главу/поглавље  5  –  Приказ  стања  животне  средине  на  локацији  и  у  ближој
околини (микро и макро локација).

Орган је, сходно достављеном Предлогу техничке комисије, у складу са чланом 23. став 4.
Закона о процецени утицаја на животну средину, упутио носиоцу пројекта захтев за допуну студије
под бројем IV-08/I-501-218/2019-5 дана 8.11.2019. године. 

Органу  је  дана  26.11.2019.  године  достављена  измењена  и  допуњена  студија  о  процени
утицаја на животну средину под бројем ЕМ-2019-223/СТ Рев. 02 од 18.11.2019. године. Предметна
студија  је  прослеђена  техничкој  комисији  дана  27.11.2019.  године.  Након  одржане  седнице  дана
4.12.2019.  године  органу је  достављен Извештај  са  оценом студије  и  предлогом одлуке  о давању
сагласности дана 11.12.2019. године.

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања на основу увида у захтев за давање
сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Базне станице мобилне
телефоније „НС2331_06 СУ_СУБОТИЦА_БЕОГРАДСКИ _ПУТ“, на катастарскoj парцели број 10498
КО Доњи Град, у Суботици, улица Наде Димић бр. 42.

Из извештаја са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности на студију број IV-
08/I-501-130/2019-k9 од  11.12.2019.  године  са  мишљењима  чланова  Техничке  комисије,  уз  који  је
приложен  записник  са  треће  седнице  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.,
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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, 50/18 - усклађени дин. изн., 95/18 и 38/19 - усклађени дин. изн.) 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. Подносиоцу захтева
2. Секретаријату за инспекцијско - надзорне послове
3. Архиви
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