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На основу члана 2. тачка 2. алинеја 3.,  члана 24. и члана 30. 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  носилаца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.  Београд,  Дирекција за технику,  Сектор за
бежичну приступну мрежу,  Београд,  Булевар уметности бр.  16/а, Секретаријат за пољопривреду и
заштиту животне средине, по овлашћењу број IV-031-369/2018 од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

I  -  Даје се сагласност  на Студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну
средину за  пројекат:  Базне  станице  мобилне  телефоније  “СУ-Радановац  –  СУУ100  СУО100”,  на
катастарској  парцели  771  КО  Палић,  Суботица,  улица  Дубровачка  бр.  1ц,  израђену  од  стране
Предузећa за трговину и услуге „W-LINE“ д.о.о., Београд, Аутопут за Загреб бр. 22, oзнаке: ЕM-2019-
229/СТ рев2 од 9.12.2019. године.

II –  Носилац  пројекта  је  дужан  да  спроведе  мере  заштите  животне  средине  утврђене  у
Поглављу 8 студије из тачке I овог решења.

III – Носилац пројекта је у обавези да спроведе програм праћења утицаја на животну средину
из Поглавља 9  студије из тачке I овог решења.

IV – О трошковима поступка биће решено посебним решењем.

Образложење

Дана 20.8.2019.  године,  носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.  Београд,  Дирекција  за
технику, Сектор за бежичну приступну мрежу, Београд, Булевар уметности бр. 16/а, обратио се овом
Секретаријату као надлежном органу за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог
стања пројекта на животну средину за пројекат “СУ-Радановац – СУУ100 СУО100”, на катастарској
парцели  771  КО  Палић,  Суботица,  улица  Дубровачка  бр.  1ц,  (46.105771⁰,  19.735980⁰).  Уз  захтев
подносилац  је  приложио:  три  примерка  студије  ознаке:  EM-2019-229/СТ  од  29.7.2019.  године,
електронску верзију студије  и потврду о  уплати  републичке  административне  таксе  у  износу од
36.330,00 динара, дана 13.8.2019. године.

Решењем број IV-08/I-021-1/2019-10 од 26.8.2019. године 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. 
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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
(23.8.2019. године), средстава јавног информисања („Суботичке новине“ - 30.8.2019. године, „Hrvatska
riječ“ - 30.8.2019. године, „Мagyar Szó” - 31.8.2019. и 1.9.2019. године), а заинтересованим органима и
организацијама  обавештење  је  дана  23.8.2019.  године  дoстављено  путем  електронске  поште
(Регионални Архус центар Суботица и МЗ „Радановац“ - 23.8.2019.).

Јавни увид  је  организован  у  складу са  чланом 20.  Закона  о  процени  утицаја  на  животну
средину у периоду од 26.8.2019. до 1.10.2019. године године. Током трајања јавног увида није било
представника заинтересованих органа, организација и јавности за извршење јавног увида. На јавној
расправи одржаној 1.10.2019. године у просторијама Службе за заштиту животне средине присутни су
били  представник  надлежног  органа,  председник  и  један  члан  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  под бројем IV-08/I-501-224/2019-1  од  1.10.2019.
године и доставио га истог дана Техничкој комисији,  којим је констатовано да током трајања јавног
увида није било представника заинтересованих органа, организација и јавности за извршење јавног
увида.

Техничка комисија је дана 7.10.2019.,  након одржане седнице,  органу доставила предлог за
измене и допуне студије, број IV-08/I-501-224/2019-k3 од 7.10.2019. 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. Насловна страна - Исправити да насловну страну тако да буде у складу са поднетим захтевом
– студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину;

2. стр. 37 – пројектни задатак – исправити оператера „Теленор" и навести да је за предметну
локацију рађена студија о процени утицаја на коју је дата сагласност од стране надлежног
органа и промене у односу на претходни пројекат;

3. стр. 38 – подаци о носиоцу пројекта, назив инвестиционог програма цитат ГСМ/УМТС/ЛТЕ
мобилних телекомуникација Србије „Телеком Србије“ а.д., избацити ГСМ;

4. Из поглавља Законска регулатива избацити ирелевантне законе за предметни пројекат (Закон о
стратешкој  процени  утицаја  и  закон  о  интегросном  спречавању  и  контроли  загађивања
животне средине) и ажурирати пропис Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. Закон);

5. стр.  42/  погл.  2.2 – подаци о  постојећим привредним и  стамбеним објектима и  обејктима
инфраструктуре и супраструктуре , стр. 68/ погл. 5.1 – Флора и фауна и стр. 73/ погл. 6.4 –
Намена  и  коришћење  површина  (изграђене  и  неизграђене  површине,  употреба
пољопривредног, шумског и водног земљишта) – исправити и сукладити податке са важећим
Генералним урбанистичким планом Суботица – Палић до 2030. године;

6. стр. 44/погл. 2.3 – подаци о потребној површини земљишта у м2 за време извођења радова са
описом  физичких  катактеристика  и  картографским  приказом  одговарајуће  размере,  као  и
површине која ће бити обухваћена када пројекат буде изведен – Имајући у виду позиције и
начин  инсталације  базних  станица  и  антена,  следи  закључак  да  земљиште  као  природни
ресурс  изван  димензија  9x9м  није  било  деградирано  изградњом  предметног  пројекта  –
избацити ово реченицу, обзиром да се ради постојећем објекту;

7. стр. 46/погл. 2.5 – подаци о изворишту водоснабдевања (удаљености, капацитет, угроженост,
зоне санитарне заштите)  и основне хидролошке карактеристике – Избацити све нетачне и
ирелевантне податке (пречистач се не налази на Сланом језеру, него на Палићком језеру, исто
су нетачни  и  подаци  о  гравитирању канализационе  мреже),  довољно је  навести  да  се  не
очекује утицај предметног пројекта на изворишта водоснабдевања, те да дато поглавље није

стр. 2/5



од значаја;

8. стр. 49/ погл. 2.7– опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности (заштићених)
ретких  и  угрожених  биљних  и  животињских  врста  и  њихових  станишта  и  вегетације  –
избацити сувишне и нетачне информације и оставити само набројана заштићена подручја,
удаљеност  од  најближег.  Избацити  из  дела  који  се  односи  на  Парк  природе  „Палић“
археолошка налазишта Водице и Каменити хат јер су ирелевантни за ово поглавље;

9. стр.51/ погл. 2.8 – преглед основих карактеристика пејзажа – Наводи се да изградњом базне
станице неће доћи до значајнијих промена пејзажа шире околине… Исправити јер је објекат
већ изграђен;

10. стр. 52/ погл. 3 – Опис пројекта, стр. 63/ погл. 3.4/ пасус 3 – уклапање у животну средину, стр.
76/ погл. 6.8.1. – примењени стандарди и норме – Избацити делове који се односе на ГСМ
мрежу,  обзиром  да  она  није  предмет  пројекта  и  ускладити  са  пројектом  и  прилагодити
предметном пројекту тј. ускладити целу студију са предметним пројектом;

11. стр. 54/погл. 3.3 и стр. 112/погл. 10./ пасус 2 – на основу увида у пројектну документацију
наведену у литератури (глава 6)  –  глава 6.  је  опис могућих значајних утицаја  пројекта на
животну средину – исправити;

12. стр. 64/ погл. 4 – приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао – обзиром да
се ради постојећем антенском стубу на којем су већ монтиране базне станице – довољно да се
наведе да главне алтернативе нису разматране обзиром на то да се ради о затеченом стању;

13. стр. 85/ погл. 6.8.2 – Анализа утицаја базне станице – наводе се ГСМ и УМТС мреже, међутим
студија се односи на УМТС и ЛТЕ мрежу, исправити и ускладити;

14. стр.87/ погл. 6.8.4. анализа утицаја електромагнетног зрачења предајника радиорелејних веза –
Нема радиорелејних ваза у предметној локацији;

15. стр. 105/ погл. 8.1 – Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и
стандардима  и  роковима  за  њихово  спровођење  –  у  поглављима  13.1  и  13.2  је  наведена
литература и законска регулатива и међународни порписи и летратура, а не предвиђене мере;

16. стр. 108/ погл. 8.2/пасус 1/ тачка 3 – Избацити процедуру 3. Министарства животне средине,
рударства  и  просторног  планирања,  обзиром  да  је  обавеза  првог  мерења  већ  регулисана
подзаконским актима;

17. стр. 110/ погл. 9 – програм праћења утицаја на животну средину – Ускладити са затеченим
стањем и исправити поглавље тако што ће се навести обавезе у погледу мониторинга носиоца
пројекта у складу са урађеним првим мерењем;

18. стр. 112/ погл. 10 – Закључак – Ускладити закључак и прилагодити га затеченом стању и

19. стр. 119/ погл. 13.1 – Национални прописи и литература – Ажурирати Закон о планирању и
изградњи  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  72/2009,  81/2009  -  испр.,  64/2010  -  одлука  УС,  24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018,  31/2019  и  37/2019  -  др.  закон)  и  исправити  назив  Правилника  о  техничким
нормативима за заштиту од атмосферског пражњења („Сл. лист РС“, бр. 11/96) → 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. став 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-501-224/2019-3, дана 7.10.2019. године. 

Дана 15.11.2019. године органу је достављена измењена и допуњена студија са ознаком ЕМ-
2019-229/СT рев1 од дана 5.11.2019. године. Достављена студија је прослеђена техничкој комисији
дана  15.11.2019.  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-501-224/2019-к6  дана  21.11.2019.  године  са  примедбама  који  су  се
односиле на: 
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1. Насловна  страна  –  студија  о  процени  утицаја  затеченог  стања  на  животну средину базне
станице  мобилне  телефоније  са  изменама  и  допунама  на  захтев  техничке  комисије  „СУ-
Радановац  –  СУУ100/СУО100“  -  Исправити  насловну  страну  тако  да  буде  у  складу  са
поднетим захтевом – студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта
базне станице мобилне телефоније „СУ-Радановац – СУУ100/СУО100“;

2. Из поглавља Законска регулатива избацити ирелевантне законе за предметни пројекат (Закон о
стратешкој  процени  утицаја  и  закон  о  интегросном  спречавању  и  контроли  загађивања
животне средине) и ажурирати пропис Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и
ускладити са електронском верзијом студије у којој не постоји ово поглавље;

3. стр. 49/ погл. 2.7– опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности (заштићених)
ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта и вегетације – нетачан
навод – предметна локација удаљена је око 1 km од предела изузетних одлика „Палић“ које
представља заштићено подручје – исправити Парк природе „Палић“;

4. стр.50/ погл. 2.8 – преглед основих карактеристика пејзажа – предметни пројекат затеченог
стања се не односи на постављање антенског стуба (који је урађен у складу са претходном
студијом), већ на монтирање три нове антене за систем ЛТЕ 800 и две нове базне станице које
нису  биле  предмет  студије,  стога  је  предмет  затеченог  стања  монтажа  базних  станица  и
антена,  а  не  изградња,  јер  термин  изградња  доводи  до  забуне  по  питању предмета  овог
пројекта. Исправити и ускладити са остатком студије, а посебно поглављима на стр. 68/ погл.
5.1 – земљиште, вода, ваздух; стр. 105 / погл. 8.1 – Мере које су предвиђене законом и другим
порписима…;

Орган је, сходно достављеном Предлогу техничке комисије, у складу са чланом 23. став 4.
Закона о процецени утицаја на животну средину, одобрио додатни рок и упутио носиоцу пројекта
захтев за допуну студије под бројем IV-08/I-501-224/2019-4 дана 21.11.2019. године. 

Органу је дана 19.12.2019. године достављена измењена и допуњена студија о процени утицаја
на животну средину под бројем ЕМ-2019-229/ST рев2 од  9.12.2019.  године.  Предметна студија  је
прослеђена  техничкој  комисији  дана  20.12.2019.  године.  Након одржане  седнице  дана  26.12.2019.
године органу је дана 27.12.2019. године достављен Извештај са оценом студије и предлогом одлуке о
давању сагласности под бројем IV-08/I-501-224/2019-к9.

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 “СУ-Радановац – СУУ100 СУО100”, на  катастарској парцели 771 КО Палић, Суботица,
улица Дубровачка бр. 1ц.

Из извештаја са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности на студију број IV-
08/I-501-224/2019-k9 од  26.12.2019.  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
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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, 50/18 - усклађени дин. изн., 95/18 и 38/19 - усклађени дин. изн.) у износу
од 36.330,00  (тридесетшестхиљадатристатридесет)  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.

Обрадила:
Нора Секер, маст.биолог

Секретар секретаријата
Александар Витковић, дипл.инж.пољопривреде

Решење доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Секретаријату за инспекцијско - надзорне послове
3. Архиви
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