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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 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) и овлашћења број  IV-031-
201/2016-8  од  01.12.2016  године,  поступајући  по  захтеву  „КОДАР  ИНЖЕЊЕРИНГ“  д.о.о,
Београд,  Аутопут  за  Загреб  бр.  41  и,  овлашћен  од  стране  „ВИП  МОБИЛЕ“  д.о.о,  Нови
Београд,  Омладинских  бригада  бр.  21., у  поступку одлучивања о  давању сагласности  на
Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Базне станице мобилне телефоније
„НС 2367_02 СУ Ђурђин“ на катастарској парцели бр. 2644/2 КО Ђурђин, град Суботица, доноси:

РЕШЕЊЕ

I  - Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:
Базна станица мобилне телефоније „НС 2367_02 СУ Ђурђин“ на катастарској парцели бр. 2644/2
КО Ђурђин, град Суботица (45948710º, 19.538547º), израђен од стране W-Лине, Београд.

II -  Обавезује  се  носилац  пројекта  „ВИП  МОБИЛЕ“  д.о.о,  Нови  Београд,
Омладинских  бригада  бр.  21.,  да  обезбеди  рад  пројекта  у  складу  са  условима  и  мерама
утврђеним Студијом из тачке I овог решења, а нарочито да:

1.  Обезбеди  мере  из  Поглавља  8 -  „Опис  мера  предвиђених  у  циљу  спречавања,
смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину“;

2.  За  предметни  извор  –  инсталацију  базне  станице-  изврши  прво  мерење  нивоа
електромагнетне емисије (у складу са Поглављем 9 - „Програм праћења утицаја Пројекта на
животну  средину“),   сходно  Правилнику  о  изворима  нејонизујућег  зрачења  од  посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени Гласник РС“
бр.104/2009) и резултате достави овом органу и органу надлежном за технички пријем.

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“ д.о.о, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 21.
обратило се путем овлашћеног предузећа „КОДАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о, Београд, Аутопут



за  Загреб  бр.  41  и,  овом Секретаријату као  надлежном органу за  давање сагласности  на
Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Базна станица мобилне телефоније
„НС 2367_02 СУ Ђурђин“ на катастарској парцели бр. 2644/2 КО Ђурђин, град Суботица,
којим оператер планира да на антенским носачима инсталира антенски систем и инсталације
опреме  постави  на  платформи  кровне  терасе  силоса.  Планирана  радио-базна  станица
служиће за оствариванје сервиса у опсезима ДЦС 1800 и УМТС 2100. Антенски систем је
тросекторски за оба система.

Секретаријат  је  спровео  поступак  процене  утицаја  на  животну  средину,  утврђен
Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09 ), према
коме  је  обавештена  јавност путем  средстава  јавног  информисања  („Суботичке  новине“
„Хрватска ријеч“, Мagyar Szó), као и заинтересовани органи (Архус центар и МЗ „Прозивка“)
и организовао јавни увид.

У  предвиђеном  року  до  03.02.2017.  године  ниједан  представник  заинтересованих
органа ни јавности није извршио увид нити доставио примедбе за предметну студију.

Решењем  број  IV-08/I-021-1/2017-20  од 5.01.2017.  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  базне  станице  на  окружење.  Техничка  комисија  је  након  јавне
презентације на састанку одржаном  10.02.2017. године на основу анализе предметне студије,
а у складу са достављеним мишљењима  чланова комисије, Студију оценила као подобну и
предложила упућивање надлежном органу на даваље сагласности 

Трошкови рада Техничке комисије су регулисани Закључком број IV-08-501-43/2017-4
од дана 13.02.2017. 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.  45/2015  усклађени  дин.  изн.,  83/2015  и
112/2015), у износу од 38.830 (тридесеосамхиљадаосамстотинатридесет) динара, уплаћена је
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 судо 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.

Решење доставити:
1.Носиоцу пројекта 
2.Служби за инспекцијско надзорне послове 
3.Архиви

Обрадио: Дарко Пленк
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