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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 Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр.
6/10, 8/13, 24/14  и 20/15) и овлашћења број  IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по
захтеву „ТЕЛЕЛИНК“ д.о.о., Београд, Омладинских бригада бр. 88/б, овлашћен од стране носиоца
пројекта „VIP Mobile“ д.о.о., Београд, Омладинских бригада бр. 21, у поступку одлучивања о потреби
процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  Радио-базне  станице  за  мобилну  телефонију
„НС2474_02  СУ_Суботица_Мали_Бајмок“,  на  катастарској  парцели  33964/9  КО  Доњи  Град,
Суботица, улица Батинска бр. 92-94, доноси:

РЕШЕЊЕ

       I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат: Радио-базне станице за мобилну телефонију „НС2474_02
СУ_Суботица_Мали_Бајмок“, Суботица, Батинска бр. 92-94 (46.078932о, 19.640386 о) на катастарској
парцели 33964/9 КО Доњи Град, Суботица, није потребна процена утицаја на животну средину.

        II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац  пројекта  „VIP Mobile“ д.о.о., Београд, Омладинских бригада бр.
21,  да у циљу заштите животне средине осигура следеће:

1.Базну станицу изгради у складу са важећим нормама и стандардима за ову врсту објеката;
2.Простор на коме се налази станица мобилне телефоније заштити и постави упозорење о

забрани приступа неовлашћеним лицима;
3.Oдговарајућим техничким и  оперативним мерама осигура  да  вредност  електромагнетног

поља не прелази прописану граничну вредност;
 4.  Након инсталирања базне станице мобилне телефоније изврши прво испитивање односно
мерење нивоа електромагнетог поља у околини антенског система, пре издавања дозволе за почетак
рада.

Податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења,Оператер доставља
Секретaријату у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

Образложење

Носиолац  пројекта  „VIP Mobile“  д.о.о.,  Београд,  Омладинских  бригада  бр.  21,  (  у  даљем
тексту: Оператер) обратио се овом секретаријату путем овлашћеног предузећа „ТЕЛЕЛИНК“ д.о.о.,
Београд,  Омладинских  бригада  бр.  88/б,   захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  на
животну  средину  пројекта:  Радио-базне  станице  за  мобилну  телефонију  „НС2474_02
СУ_Суботица_Мали_Бајмок“, Суботица, Батинска бр. 92-94 (46.078932о, 19.640386 о) на катастарској
парцели 33964/9   КО Доњи Град,  Суботица.  Захтев је  евидентиран на  писарници Градске управе
Суботица под бројем IV-08-501-255/2016 дана 12.08.2016.

Уз попуњен образац захтева приложена је следећа документација: 



 Овлашћење од „VIP Mobile“ д.о.о., Београд, Омладинских бригада бр. 21, број А20192, дана
15.03.2016. године;

 Препис  листа  непокретности  број:  19697  К.О.  Доњи  Град,  број  952-1/2016-8116,  дана
22.07.2016. године;

 Копија плана, број 953-I/2016-1258, дана 25.07.2016. године;
 Информација о локацији, број IV-05-353-215/2016, дана 01.08.2016. године;
 Главна свеска, број 27/16/ИР, август 2016. године;
 Стручна  оцена  оптерећења  животне  средине  у  локалној  зони  базне  станице  мобилне

телефоније  „НС2474_02  СУ_Суботица_Мали_Бајмок“,  број  ЕМ-2016-268/СО,  дана
02.08.2016. године.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гла -
сник РС“ бр. 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима
јавног информисања (на сајту Града Суботице и у штампаним гласилима Суботичке новине, Hrvatska
riječ и Маgyаr Szó), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (МЗ „Мали
Бајмок“, Архус).

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

Након разматрања поднете документације констатовано је да је предметни пројекат обухваћен
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја  ( Листа I) и Листе пројека-
та за које се може захтевати процена утицаја  (Листа II), („Сл. гласник РС“ бр. 114/08), тачка  12. –
Инфраструктурни пројекти, подтачка (13.) – Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне
радио станице), - Ефективне израчене снаге више од 250W.

Анализом поднете документације констатовано је да Оператер планира да побољша квалитет
мреже ради унапређења комуникације. За ту намену у оквиру постојећег Теленоровог стуба који се
налази у склопу индустријске зоне Мали Бајмок намерава инсталирање тросекторског антенског си-
стема за сервис опсега DCS1800 MHz, UMTS2100 MHz и LTE1800MHz. Вредности ефективне израче-
не снаге за конфигурацију DCS1800 износи 283,8 W, за LTE1800 282,5 W, и оне су изнад вредности од
250 W а за конфигурацију UMTS2100 ефективна израчена снага je 217, 8 W и испод  je  вредности од
250 W за коју вредност може да се ради процена утицаја на животну средину 

Резултати мерења извршени од стране  Лабораторије „W-Line“ d.o.o. по Извештају број ЕМ-
2016-268 од 1.08.2016. године у  документу Стручне оцене оптерећења животне средине у  коме су
испитиване јачине електричног поља у зонама повећане осетљивости у правцима зрачења у околини
предметне локације и на нивоу тла у пречнику од 120 до 140 m су ниже од референтних вредности
прописаних  Правилником о  границама  излагања  нејонизујућем  зрачењу („Службени гласник  РС“
бр.104/09). 

Имајући у виду резултате мерења, простор индустријске зоне који не припада зони повећане
осетљивости у којој људи могу да бораве више од 24 часа, вредностима ефективне израчене снаге,
као и чињенице да током увида у документацију није било примедби од стране јавности, Секретаријат
цени да ће применa мера из члана II овог решења сходно одредбама члана 10. став 6. Закона о проце-
ни утицаја на животну средину обезбедити заштиту животне средине и здрављa људи. 

На основу изнетог донето је решење као у диспотзитиву.

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 440,00 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, 51/2003 - 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 и 112/15). 
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