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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 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 ЈП „Емисиона техника и везе“, Кнеза Вишеслава 88,
Београд, по овлашћењу бр. IV-031-369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: „Допуна техничке документације – Мрежа за емитовање
радијских програма ЈМУ Радио Телевизије Србије на FM фреквенцијском опсегу“, заведен под бројем
IV-08/I-501-250/2021, а који се планира на катастарским парцелама 33900/3, 33924/2, 33924/3, 33900/1,
33901/3, 33902/1, 33910/2, 33901/3, 33910/4 и 33910/5 КО Нови Град,  Суботица, Црвено село,  није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

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

 планира и изведе пројекат у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за
изградњу објеката; 

 одговарајућим техничким и оперативним мерама осигура да вредност електромагнетног поља
не прелази прописану граничну вредност, у складу са Законом о заштити од нејунизујућих
зрачења („Службени гласник РС“ бр. 36/09) и припадајућим прописима; 

 током 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  95/2018-  др.  закон)  и
припадајућим прописима; 

 након постављања објекта обави прво испитивање, односно мерење нивоа електомагнетног
поља,  као  и  периодична  испитивања  у  складу  са  Правилником о  изворима  нејонизујућих
зрачења  од  посебног  интереса,  врстама  извора,  начину  и  периоду  њиховог  испитивања
(„Службени гласник РС“, бр. 104/09); 

 у оквиру периодичног  одржавања FM радио станице редоовно обавља проверу комплетне
инсталације FM радио станице и припадајућег антенског система; 

 по престанку рада радио станице демонтира и уклони радио опрему и припадајуће антенске
системе  и  да  локацију  на  којој  је  била  инсталирана  радио  станица  као  и  окружење  око
локације остави у првобитном стању које неће имати негативан утицај на животну средину;

 са поквареном, замењеном или истрошеном опремом FM радио станице поступа у складу са
Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др. закон)
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и припадајућим прописима.;
 обезбеди систем за заштиту од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник

РС“,  бр.  111/09  и  20/15,  87/18  и  87/18  -  др.  закони )  и  припадајућим прописима и  током
редовног рада спроводи мере предвиђене овим законом и припадајућим прописима и 

 да обезбеди све одговарајуће мере заштите од удеса у складу са позитивним прописима.

III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитвним прописима.                                      

Образложење

Носилац пројекта  ЈП „Емисиона техника и везе“, Кнеза Вишеслава 88, Београд, обратио се
овом  секретаријату  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину
пројекта:  „Допуна техничке документације – Мрежа за емитовање радијских програма ЈМУ Радио
Телевизије Србије на FM фреквенцијском опсегу“ (46.0751448⁰; 19.6290045⁰).  Захтев је евидентиран у
писарници Градске управе Суботице дана 09.11.2021. године.

Уз  уредно  попуњен  образац  захтева  је  достављено:  Идејни  пројекат  –  Израда  Техничке
документације са техничким решењем за потребе добијања дозвола за коришћење радио фреквенција
на емисионим локацијама ЈП „Емисиона техника и везе“ под интерним бројем ЕТВ-Ф-007 и доказ о
уплати републичке административне.

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  која  излазе  на  четири  језика  која  су  у  службеној  употреби  на  територији  Града
Суботица (на сајту Града Суботице  12.11.2021. године и у штампаним гласилима Суботичке новине
19.11.2021. - на српском и буњевачком језику, Hrvatska riječ 26.11.2021. - на хрватском језику и Magyar
Szó  20.11.2021. године – на мађарском језику), као и заинтересовани органи и организације путем
електронске  поште  (Регионални  Архус  центар  Суботица  и  Месна  заједница  „Мали  Бајмок“  -
12.11.2021.). 

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  примедби  од  стране  јавности,
заинтересованих органа и организација. 

Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев странке за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину и идејни пројекат.

Увидом  у  захтев  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  орган  је
констатовао да је исти поднео носилац пројекта ЈП „Емисиона техника и везе“, Кнеза Вишеслава 88,
Београд, за пројекат:  „Допуна техничке документације – Мрежа за емитовање радијских програма
ЈМУ Радио Телевизије Србије на FM фреквенцијском опсегу“, на катастарским парцелама  33900/3,
33924/2,  33924/3,  33900/1,  33901/3,  33902/1,  33910/2,  33901/3,  33910/4  и  33910/5  КО Нови  Град,
Суботица, Црвено село.

Из достављеног идејног пројекта, техничке и планске документације, орган је утврдио да се
услови издају на основу планског документа Плана генералне регулације II за зону „Мали Бајмок“ и
делове зона „Ново Село“, „Гат“ и „Кер“ („Сл. Лист Града Суботице“, бр. 5/20) и да се радови изводе
на катастарским парцелама бр. 34430/1, 34430/4 и 34431 КО Доњи град, укупне површине 8524 m2.
Бруто површина планираних објеката је cca 3240 m2 – фаза I 2000 m2, а фаза II 1240 m2. Према Плану
радови се планирају у зони производње. 

На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 114/08), констатовано је да
се предметни пројекат налази на Листи II  (тачка  12. –  Инфраструктурни пројекти, подтачка 12. –
Телекомуникациони  предајници  радиорелејни  системи),  чиме  се  предметни  пројекат  сврстава  у
пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину.

Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у
обзир  чињеницу да  се  предметни  пројекат  планира  на  насељеној  територији  мање  густине  и
комерцијалног садржаја, на стубу који је наменски предвиђен за монтирање антене и емитовање TV и
радио програма, као и остале телекомуникацијске сврхе (Генерални урбанистички план Суботица-
Палић до 2030.  године „Сл.  лист Града Суботице”,  број  29/18). Такође је узето у обзир да током
законски  предвиђеног  рока  није  било  достављених  мишљења  заинтересоване  јавности,  као  и
чиењница да је прописима којима је регулисана заштита од нејонизујућег зрачења прописана обавеза
обављања првог мерења и периодичних мерења, те да уколико се утврди да је u околини једног или
више извора измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних граничних вредности, надлежни
орган  може  кориснику  наложити  ограничење  у  погледу  употребе,  реконструкцију  или  затварање
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објекта до задовољавања прописаних граничних вредности. 
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 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.).

Обрађивач:
Нора Секер, маст. биолог

  Секретар Секретаријата
        Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде

Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
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