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 Секретаријат  за  пољопривреду  и  заштиту  животне  средине,  Одсек  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 („Службени Гласник РС“ бр. 135/04, 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 Суботица („Службени лист Града Суботица“ бр.
6/10, 8/13, 24/14), овлашћења које је издала Начелница градске управе Суботица, број IV-031-111/2015
од 26.02.2015. године, поступајући по захтеву „Телеком Србија“ , Београд, Таковска бр. 2 у поступку
одлучивања  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  Базне  станице  мобилне
телефоније „СУ-Керско гробље УМТС - СУУ93“ у Суботици  на катастарској парцели 34178/1 К.О.
Доњи град, доноси:

РЕШЕЊЕ

I - УТВРЂУЈЕ  СЕ да за пројекат: БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „СУ-Керско
гробље УМТС - СУУ93“,  који се планира на  делу катастарске парцеле 34178/1 К.О. Доњи град,  ул.
Колубарска бб у Суботици,  није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта „Телеком Србија“ Београд, Таковска бр. 2 да, у складу
са прописима којима је регулисана обалст заштите животне средине, спроведе следеће мере: 

• Планира  и  изведе  пројекат  у  складу са  захтевима  техничке  документације  сходно
врсти  и  категорији  објекта,  којима  су  прописане  мере  за  обезбеђивање  стандарда
квалитета животне средине;

• Одговарајућом конструкцијом опреме и уређаја  антенског система  обезбеди да  се
вредност електромагнетног зрачења у зони утицаја  сведе на најмању могућу меру,
испод прописаних граничних вредности;

• Током  извођења  пројекта  (изградње  самостојећег  стуба  и  инсталирања  опреме  и
уређаја антенског система) обезбеди простор за сав отпадни материјал са условима за
разврставање и чување до предаје овлашћеном оператеру са одговарајућом дозволом
за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник
РС“, бр. 36/09 и 88/10) и другим важећим прописима који уређују ову област;

• Током редовног рада а у складу са специфичностима објекта  обезбеди мере заштите
постављањем адекватне ограде са обележавањем и забраном приступа неовлашћеним
лицима;

                          
• Након постаљања конструкције антенског система базне станице мобилне телефоније

изврши прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини
антенског система, пре издавања дозволе за почетак рада, односно употребу;

• Резултате  првог  мерења  као  и  резултате  о  испитивањима  предметног  извора
нејонизујућег зрачења,  достави надлежној инспекцијској служби у року од 30 дана од
дана пријема резултата;



• Обавља редована мерења електромагнетног зрачења у зони базне станице, у периоду и
динамиком коју наложи надлежни инспектор заштите животне средине.

Образложење

Носилац пројекта, Предузеће за телекомуникације АД „Телеком Србија“ Београд, Таковска бр
2,  обратио  се  путем  Извршне  јединице  у  Суботица,  Првомајска  бр.2-4., овом  секретаријату  са
захтевом за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  Радио  базне
станице мобилне  телефоније  „СУ-Керско  гробље  УМТС  -  СУУ93“  на  делу  катастарске  парцеле
34178/1  К.О.  Доњи  град .  Захтев  је  евидентиран  у  писарници  под  бројем  IV-08-501-199/2015  од
9.06.2015.године

Пројекат  предвиђа  инсталирање  антенског  система  са  три  сектора  за  УМТС  систем  са
азимутима 15о,  95о и 295о  на новом самостојећем стубу висине 30 метара  на предметној локацији.
Антенски систем имаће једну антену по сектору. Укупна ефективна израчена снага планираног УМТС
система је 729,5 W по каналу.

Уз попуњен образац захтева приложена је следећа документација: 

• Информација о локацији, број IV-04/I-353-419/2014 од 14.04.2015. године издата од 
Секретаријата за грађевинарство;

• Уговор  о  коришћењу земљишта  закључен  између  Града  Суботица  и  Предузећа  за
телекомуникације „Телеком Србија“, бр. II-464-514/2014 од 1.06.2015. године;

• Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне
телефоније  „СУ-Керско  гробље  УМТС  –  СУУ93“  Суботица  израђена од  стране
Лабораторије КОНСИНГ, број 5038, октобар 2014.,   

• Извод из листа непокретности број 6608 К.О. Доњи град издат од Службе за катастар
непокретности  у Суботици број 952-1/2014-9699 од 25.09.2014. године;

• Ситуациони  план  Локација;  „СУ-Керско  гробље УМТС –  СУУ93“ Суботица  ,  број
40004/СП Рев 1. израђен од Консинг Гроуп ДОО, Београд.

Увидом у документацију Захтева  констатовано је да је предметна базна станица према врсти
пројеката  обухваћена  Листом  II  (тачка 12  -  Инфраструктурни  пројекти, подтачка  13  -
Телекомуникациони објекти мобилне телефоније - базне радио станице) 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 ). Вредност ефективне израчене снаге од 729,5 W по каналу у
достављеној документацији за предметну базну станицу  већa је од вредности 250 W, за коју се може
захтевати израда Студије о процени утицаја на животну средину. 

У складу са Законом о процени утицаја  на животну средину  („Службени гласник РС“ бр.
135/04 и 36/09) о поднетом захтеву обавештена је јавност путем оглашавања у средствима јавног
информисања (Суботичке новине, Hrvatska Riječ, Маgyar Szó и сајт Градa Суботица).

У  законом  прописаном  року  није  било  достављених  писмених  примедби  од  стране
заинтересованих органа и организација ни увида заинтересоване јавности.

Анализирајући  достављену  документацију  са  резултатима  оцене  оптерећења  животне
средине, у поступку анализе могућих утицаја електромагнетног зрачења на здравље људи и животну
средину констатовано је да је ниво електромагнетног поља на локацијама где је могућ боравак опште
популације  мањи  од  граничних  вредности.  Наиме,  на  основу  прорачуна  овлашћеног  Института
вредност интензитета електричног поља која потиче од предметне базне станице за систем УМТС
већа је од 10% референтне граничне вредности на радној платформи објекта, на одморишту на висини
вишој  од  26,7m и  31,7  m,  док  су на  свим  осталим зонама прорачунате  вредности мање од  10%
референтне граничне вредности. Како се антенски стуб планира у ограђеном простору парцеле на
коме приступ имају само овлашћена стручна лица обучена за послове рада на базним станицама, ова
зона  може  се  сматрати  контролисаном  и  у  складу  са  препорукама  о  изложености  становништва
електромагнетном зрачењу.



Узимајући у обзир наведено, а примењујући начело превенције и предострожности Закона о
заштити животне средине („Службени Гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 6/09-др. закон, 72/09-др. закон и
43/11-одлука УС), којим се захтева да свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да
између  осталог  представља  најмањи  ризик  за  људско  здравље,  одредбама  члана  II овог  решења
прописана  је  обавеза  првог  мерења  извора  нејонизујућег  зрачења  којим  треба  да  се  провери  и
потврди исправна функционалност опреме и уређаја на локацији, осигура контрола електомагнетног
зрачења чиме се обезбеђује заштита стновништва и животне средине. 

Узимајући у обзир наведено а складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) по којима 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 овај орган и учинио те донео решење као у
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења носилац пројекта може изјавити жалбу у року
од 15 дана од дана његовог достављања, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине – Нови Сад, Булевар М. Пупина бр. 16.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог
објављивања  у  средствима  јавног  информисања,  Покрајинском  секретаријату  за  урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине – Нови Сад, Булевар М. Пупина бр. 16. 
Жалба се предаје путем овог секретаријата и иста се има таксирати са 440,00 динара Републичке
административне таксе у корист рачуна број 840-742221843–57 позив на број 97 69236 по тарифном
броју 6. Закона о републичким административним таксама („Службени Гласник РС“ бр. 43/03, 51/03,
61/05,  101/05,  5/09,  54/09,  50/11,-усклађени  дин.изн,  55/12-усклађени  дин.износ,  93/12,  47/13-
усклађени дин.износ, 65/13-др. Закон, 57/14, 45/15-усклађени дин.износи).

Достављено:

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