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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 5.
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 95/18аутентично тумачење), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице („Сл. лист града
Суботице“, бр. 18/17 – пречишћен текст и 30/17), поступајући по захтеву носиоца пројекта
„ТЕЛЕНОР“ д.о.о., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, по овлашћењу бр. IV-031369/2018. од 18.9.2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: Базне станице мобилне телефоније „СУБОТИЦА
29“, на катастарској парцели 10981 КО Доњи град, Суботица, у улици Бајнатска бр. 40,
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
II – ОДРЕЂУЈЕ СЕ обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину
предметног пројекта и обавезује носилац пројекта „ТЕЛЕНОР“ д.о.о., Нови Београд,
Омладинских бригада бр. 90, да студију изради у складу са чланом 17. Закона 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).
Образложење
Носилац пројекта „ТЕЛЕНОР“ д.о.о., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90,
обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину пројекта: Базне станице мобилне телефоније „СУБОТИЦА 29“, на
катастарској парцели 10981 КО Доњи град, Суботица, у улици Бајнатска бр. 40 (46.084349⁰,
19.673777⁰). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице дана 14.2.2020.
године.
Уз уредно попуњен образац захтева је достављено: Уговор о закупу, број 400/288/19 од
15.10.2019. године, закључен између уговорених страна „ТЕЛЕНОР“ д.о.о., Нови Београд,
Омладинских бригада бр. 90 (закупац) и Стамбене заједнице Бајнатска бр. 40, Суботица
(закуподавац), Копија катастарског плана бр. 953-1/2019-1279 од 26.9.2019. године, Препис из
листа непокретности бр. 21030 КО Доњи град од дана 27.11.2019. године, Стручна оцена
оптерећења број ЕМ-2019-276/СО од дана 26.11.2019. израђена од стране предузећа „WLINE“ д.о.о., Београд, Аутопут за Загреб бр. 22 и доказ о уплати републичке
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административне таксе у износу ид 2.090,00 динара од дана 23.9.2019. године.
У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), јавност је о поднетом захтеву обавештена оглашавањем у
средствима јавног информисања (на сајту Града Суботице 18.2.2020. године и у штампаним
гласилима Суботичке новине 21.2.2012. и Војвођанска Сваштара 24.2.2020., Hrvatska riječ
28.2.2020. и Magyar Szó 22, 23.2.2020. године), као и заинтересовани органи и организације
путем електронске поште (Месна заједница „Прозивка“ и Регионални Архус центар
Суботица).
У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности,
заинтересованих органа и организација.
Орган је утврдио чињенично стање увидом у захтев, препис из листа непокретности,
уговор о закупу и стручну оцену оптерећења.
Увидом у захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину орган је
констатовао да је исти поднео носилац пројекта „TELENOR“ д.о.о., Нови Београд,
Омладинских бригада бр. 90, за пројекат Базне станице мобилне телефоније „СУБОТИЦА
29“, на катастарској парцели 10981 КО Доњи град, Суботица, у улици Бајнатска бр. 40. Орган
је из достављеног захтева утврдио да се на предметнoј локацији, на крову стамбене зграде
планира
инсталација
уређаја
и
припадајућег
антенског
система
GSM900/UMTS900/UMTS2100/LTE1800/LTE800.
Из листа непокретности бр. 10981 КО Доњи град, утврђено је да је катастарска парцела
бр. 10981 КО Доњи град, површине 492 m2 и да је врста земљишта на предметној парцели
градско грађевинско земљиште.
Из достављеног уговора о закупу орган је утврдио да је исти закључен дана 15.10.2019.
године, између стамбене заједнице Бајнатска бр. 40 на предметној парцели (закуподавац) и
„ТЕЛЕНОР“ д.о.о., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90 (закупац).
Увидом у стручну оцену оптерећења орган је утврдио да ће за планиране системе
антенски систем бити тросекторски. Антенски систем ће се састојати од три панел антена, у
сваком сектору по једна, за остваривање сервиса у ГСМ900, УМТС900, УМТС2100, ЛТЕ1800
и ЛТЕ800 опсезима. Антене ће бити монтиране на три антенска носача на крову стамбене
зграде, тако да висие оса антена у односу на ниво тла износе 42m. Конфигурација
примопредајника за систем ГСМ900 износуиће 2+2+2, за системе УМТС900, ЛТЕ1800 и
ЛТЕ800 износиће 1+1+1, а за УМТС2100 систем износиће 3+3+3. Ефективна израчена снага
радио базне станице за систем ГСМ900 износи 783.4 W по сектору, за систем УМТС900
износи 781.6 W по сектору, за систем УМТС2100 износи 2328.6 W по сектору, за систем
ЛТЕ1800 износи 1927.5 W по сектору, док за систем ЛТЕ800 износи 695 W по сектору.
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 (ефективне израчене снаге више од 250 W) сврастава у
пројекте за које се може тражити израда студије процене утицаја на животну средину.
Приликом доношења одлуке из тачке I овог решења, орган је узео у обзир критеријум
за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину по Уредби 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), којом је прописано да се може
захтевати израда студије процене утицаја на животну средину за базне радио станице
капацитета изнад 250 W. Орган је узео у обзир да ће пројекат имати утицаја на животну
средину у виду електромагнетог зрачења, да се базна станица поставља на стамбени објекат и
да се у околини предметне локације налазе стамбени објекти, те је утврдио да је за предметни
пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр. 135/04 и 36/09), прописано је да одлуком којом се утврђује да је потребна процена утицаја
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на животну средину, надлежни орган може одредити обим и садржај студије о процени
утицаја, што је у овом случају и учињено у тачки II овог решења.
На основу изнетог 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 470,00 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 и 38/19 –
усклађени дин. изн.).
Доставити:
1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви
Обрађивач:
Нора Секер, маст. биолог
Секретар Секретаријата
Александар Витковић, дипл. инж. пољопривреде
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