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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине 

Служба за заштиту животне средине и одрживи развој 

Број: IV-08/I-501-227/2022 

Датум: 02.11.2022. 

24000 Суботица 

Трг слободе 1 

Тел: 024 626 789 

ПА 

  Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне 

средине и одрживи развој, на основу члана 2. став 1. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 6. 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 „CETIN“ ДОО, Омладинских бригада 90, 

11070 Нови Београд, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.09.2018. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: Базна станица мобилне телефоније на локацији 

„Верушић“, на катстарској парцели 98 КО Биково, Суботица, није потребна израда студије о 

процени утицаја на животну средину. 

 

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да у циљу заштите животне средине осигура 

следеће:  

 

• Пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за 

изградњу објекта; 

• Oдговарајућим техничким и оперативним мерама осигура да вредност електромагнетног 

поља не прелази прописану граничну вредност, у складу са Законом о заштити од 

нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и припадајућим прописима; 

• Tоком извођења радова, са отпадним материјама поступа на начин прописан одредбама 

Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. 

закон) и припадајућим прописима; 

• Након постављања објекaта обави прво испитивање, односно мерење нивоа 

електромагнетног поља, као и периодична испитивања у складу са Правилником о 

изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 

периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 104/09); 
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• Обезбеди да ниво нејонизујућег зрачења током редовне експлоатације не прелази 

вредности прописане Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса, врстама извора, начину  и периоду њиховог испитивања („Службени гласник 

РС“, број 104/09); 

• У оквиру периодичног одржавања базне станице мобилне телефоније редовно обавља 

проверу комплетне инсталације базне станице и припадајућег антенског система; 

• По престанку рада базне станице демонтира и уклони опрему и припадајуће антенске 

системе и да локацију на којој је била инсталирана базна станица као и окружење око 

локације остави у првобитном стању које неће имати негативан утицај на животну 

средину; 

• Са поквареном, замењеном или истрошеном опремом базне станице мобилне телефоније 

поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 

14/16 и 95/18 – др. закон) и припадајућим прописима; 

• Обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 

Гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони) и припадајућим прописима и 

током редовног рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим 

прописима; 

• Обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима. 
 

III – Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе да прибави и друге услове, 

дозволе и сагласности предвиђене позитвним прописима. 
 

 

Образложење 

 
 Носилац пројекта „CETIN“ ДОО, Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, обратио се 

овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 

пројекта: Базна станица мобилне телефоније на локацији „Верушић“, на катстарској парцели 98 КО 

Биково, Суботица (46.001770, 19.404810). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе 

Суботице дана 16.09.2022. године под бројем IV-08/I-501-227/2022. 

 

Уз уредно попуњен образац захтева достављена је стручна оцена оптерећења животне 

средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, израђен од стране Природно-

математичког факултета, Универзитет у Новом Саду, Департман за физику, Лабораторија за 

испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег зрачења под бројем SOU-1466/22 датума 

07. Септембар 2022. године. 

  

Увидом у поднету документацију, констатовано је да недостаје доказ о уплати републичке 

админситративне таксе. Како би орган могао да настави са решавањем предметног захтева, дописом 

од 20.09.2022. године, подносиоцу је упућен захтев за допуну предмета, у коме му се налаже да у 

року од 30 дана од дана пријема уреди захтев, што је подносилац испоштовао и доставио доказ о 

уплати републичке административне таксе дана 28.09.2022. године. 
  

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у 

средствима јавног информисања (на сајту Града Суботице 29.09.2022. године и у штампаним 

гласилима: Суботичке новине 07.10.2022. године на српском језику и 21.10.2022. године на 

буњевачком језику, Hrvatska riječ 07.10.2022. године на хрватском језику и Magyar Szó 08.-

09.10.2022. године на мађарском језику), као и заинтересовани органи и организације путем 

електронске поште (Месна заједница Верушић и Регионални Архус центар Суботица 29.09.2022. 
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године).  

 

У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, 

заинтересованих органа и организација. 

 

Увидом у стручну оцену оптерећења орган је утврдио да се на предметној локацији налази 

инсталиран кабинет DBS3900 (LTE800, GSM900 i UMTS900), као и одговарајући батеријски 

кабинет. Антенски систем је троструки за све системе и састоји се од по једне панел антене у сваком 

сектору оријентисане у азимутима 25о, 145о и 265о, респективно по секторима. Анализом која је дата 

у Стручној оцени обухваћено је постојеће стање на локацији:  

• систем GSM900 са конфигурацијом примопредајника 2+2+2 (постојећи извор), 

• систем UMTС900 са конфигурацијом примопредајника 1+1+1 (постојећи извор) и 

• систем LTE800 са конфигурацијом примопредајника 1+1+1 (постојећи извор).  

На локацији „Верушић“ за GSM900 систем користиће се излазна снага 20W по каналу, за UMTС900 

систем 40W по каналу и за LTE800 систем 80W. 

  

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. 

  

Орган је приликом доношења одлуке узео у обзир локацију предметне станице, која се 

налази у склопу радне зоне, као  и закључак из Стручне оцене који каже да се на основу процене 

нивоа електромагнетне емисије у локалној зони GSM/UMTS/LTE базне станице „Верушић“ на 

животну средину, може закључити да базна станица својим радом неће угрозити животно окружење. 

Такође је узета у обзир чињеница да се у близини саме локације не налазе подручја заузета 

специфичним (осетљивим) коришћењем земљишта, као и да се у близини предметне базне станице 

не налазе стамбени објекти у којима се људи могу дуже задржавати. 

 

На основу наведеног, орган је оценио да се применом одговарајућих мера заштите животне 

средине, као и придржавањем прописа из области заштите од нејонизујућих зрачења, могући 

негативни утицаји на животну средину могу свести на минимум и без израде студије процене 

утицаја на животну средину. 
 

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на 

животну средину, надлежни орган може утврдити минималне услове животне средине у складу са 

посебним прописима, што је у овом случају и учињено. 

 

Узимајући у обзир наведено, 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 490,00 

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, 
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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.). 

 

 

Обрадила: 

Пектер Андреа, дипл. инж. технолoгије 

 

 

Секретар Секретаријата 

Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде 

 
 

Доставити: 

1. Наслову 

2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове 

3. Архиви 
 

 


