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ГГ
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 24. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени Гласник РС“ бр. 135/04 i 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), члана
44. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 6/10, 8/13, 24/14 и
20/15, 44/16 и 47/16) и овлашћења број IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016. године, поступајући по
захтеву носиоца пројекта „ВИП Мобиле“ ДОО Београд, Омладинских бригада бр. 21., у поступку
давања сагласности на студију о процени утицаја на животну средуину пројекта :„ БАЗНА СТАНИЦА
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (са изменама и допунама на захтев Техничке комисије) ознаке „НС2083
03 СУ Суботица-Харамбашићева“ на катастарској парцели 4150/1 КО Стари град, Града Суботица,
доноси:
РЕШЕЊЕ
I - Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта „ БАЗНА
СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (са изменама и допунама на захтев Техничке комисије) ознаке
„НС2083 03 СУ Суботица-Харамбашићева“ на катастарској парцели 4150/1 КО Стари град, Града
Суботица, израђене од стране предузећа „W-ЛИНЕ“ ДОО Београд, Аутопут за Загреб бр.41и, ознаке2016-206/СТ Рев1. од 08.03.2017.године
II - Обавезује се носилац пројекта „ВИП МОБИЛЕ“ ДОО Београд, Омладинских бригада
бр.21 да обезбеди рад објекта у складу са условима и мерама утврђеним Студијом из тачке I овог
решења, a нарочито да у складу са врстом извора нејонизујућег зрачења, начину и периоду
испитивања, утврди ниво поља и динамику испитивања сходно поглављу 9. Студије („Програм
праћења утицаја на животну средину“), и обезбеди:
 Прво мерење у складу са Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл гласник РС“
бр.104/2009)
III - Служба за инспекцијско надзорне послове Секретаријата за инспекцијско-надзорне
послове ће у току рада пројекта проверавати испуњеност услова и мера утврђених овим решењем.
Образложење
Носилац пројекта „ВИП МОБИЛЕ“ ДОО Београд, Омладинских бригада бр.21. обратио се
путем предузећа „Кодар Инжењеринг“ ДОО , Београд овом секретаријату као надлежном органу за
давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „ БАЗНА СТАНИЦА

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ознаке „НС2083 03 СУ Суботица-Харамбашићева“ на катастарској
парцели 4150/1 КО Стари град, Града Суботица.Захтев је заведен у овом секретаријату под бројем
IV-08/I-501-328/2016 од 28.12.2016.године
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09),
Секретаријат је спровео поступак процене утицаја на животну средину, према коме је обавештена
јавност путем средстава јавног информисања и путем сајта Града Суботице, као и заинтересовани
органи и организације (Архус центар) и организован јавни увид. У року трајања јавног увида до
15.12.2016.године, није било достављених мишљења представника заинтересоване јавности на
предметну студију.
Решењем број IV-08-021-1/2016-20 од 18.11.2016. 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.
Техничка комисија је на седници одржаној 16.12.2016.године након разматраних појединачних
мишљења предложила да се упути захтев за допуну студије ради отклањање недостатака у погледу
документације везане за прикључење и заштиту од индиректног напона, нејасноћа у погледу
разграничења заштите природних и заштите културних добара и неприложеног важећег решења о
испуњености услова правних лица за испитивања нејонизујућег зрачења .
Дана 18.01.2017 године “Кодар Инжењеринг“ обратио се у законом прописамном року захтевом за
продужетак рока за допуну предметне студије. Комплетиране и допуњене Студије достављене су
14.03.2017.године. Комисија је на основу прегледаних садржаја допуне обрађених на састанку
15.03.2017.године оценила да су измене одговарајуће и предложила надлежном органу да у складу са
Извештајем техничке комисије са предлогом за давање сагласности и предлогом да сагласност на
Студију о процени утицаја на животну средину пројекта
„БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (са изменама и допунама на захтев Техничке
комисије) ознаке „НС2083 03 СУ Суботица-Харамбашићева“ на катастарској парцели 4150/1 КО
Стари град, Града Суботица, израђене од стране предузећа „W-ЛИНЕ“ ДОО Београд, Аутопут за
Загреб бр.41и, ознаке-2016-206/СТ Рев1. од 08.03.2017.године
Трошкови рада Техничке комисије су регулисани Закључком број IV-08/I-501-39/2017 од 15.03.
2017. године. 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 и 57/14 усклађени дин. изн. 45/15 усклађени дин. Изн., 83/15,112/15 и 50/16), у износу од 38.830,00
тридесетосамхиљадатристотинеосамдесрт) динара, уплаћена је у корист рачуна број 840-74222184357, 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 Београду 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
Мр Гордана Гавриловић, дипл.инж.техн.

Решење доставити:
1.Носиоцу пројекта
2.Служби за инспекцијско-надзорне послове
3.Архиви
Секретар секретријата
Ливија Нађ, дипл.инжењер пољ.

