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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 5. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени gласник 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 и 20/15), по овлашћењу број IV-031-111/2015 од 26.02.2015. године, поступајући по
захтеву  „VIP  MOBILE“  д.о.о.,  Омладинских  бригада  бр.  21,  Нови  Београд, путем  овлашћеног
предузећа „Кодар Инжењеринг“ д.о.о., Аутопут за Загреб бр. 41и, Београд, у поступку одлучивања о
потреби  процене  утицаја  на  животну  средину  пројекта:  РАДИО-БАЗНЕ  СТАНИЦЕ „НС2048_01
СУ_Суботица_центар“ у Суботици  на катастарској парцели бр. 3723/3  КО Стари град, доноси:

РЕШЕЊЕ

I  –  УТВРЂУЈЕ  СЕ  да  је  за  пројекат:  РАДИО  БАЗНЕ  СТАНИЦЕ  НА  ЛОКАЦИЈИ  „НС2084_01
СУ_Суботица_центар“ (46.101838°, 19.665047°) који се налази  на крову објекта  катастарске парцеле
бр. 3723/3 КО Доњи  град,  на адреси Трг цара Јована Ненада бр.15. потребна процена утицаја на
животну средину.

II  –  ОДРЕЂУЈЕ  СЕ  носиоцу пројекта  „VIP MOBILE“  д.о.о.,  Омладинских  бригада  бр.  21, Нови
Београд, да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са
чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“ бр. 30/10) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“ бр. 69/05).

Образложење

Носилац пројекта „VIP MOBILE“ д.о.о., Омладинских бригада бр. 21, Нови Београд, поднео је
путем  овлашћеног  предузећа  „КОДАР  ИНЖЕЊЕРИНГ“  Аутопут  за  Загреб  бр.  41и захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ  на
ЛОКАЦИЈИ „НС2084_01  СУ_Суботица_центар“  на  адреси  Трг  цара  Јована  Ненада  бр.  15.  Овим
пројектом оператер планира на постојећи активан систем мобилне телефоније додати тросекторски
систем  ЛТЕ 1800.,  практично  проширити  капацитет  постојеће  опреме. Захтев  је  евидентиран  на
писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08-501-43/2016  дана 15.01.2016. године.

Уз попуњен образац захтева приложена је следећа документација: 
 Уговор о закупу са Савезом самосталних синдиката општине Суботица  број: 06-189 од

25. јула 2007.године;
 Сажетак активности које се раелизују у датом пројекту;
 Кратак опис пројекта „НС2048_01 СУ_Суботица_центар“;
 Стручна оцена оптерећења животне средине број: ЕМ-2015-516/СО од 24.12.2015. 

године;
 Овлашћење предузећа Кодар инжењеринг д.о.о. да у име носиоца пројекта подноси 

Захтеве и издаје Решења;



Увидом у  документацију  из Захтева,  контатовано је  да  је  предметни пројекат  -  практично
проширење капацитета постојеће станице мобилне телефоније, а сходно Уредби о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја („Службени гласник РС“ бр.  114/08), налази се на Листи II,  тачка 12. –  Инфраструктурни
пројекти,  подтачка  13. –  Телекомуникациони  објекти  мобилне  телефоније  (базне  радио  станице),
ефективне израчене снаге више од 250W, обухваћен је критеријумима за одлучивање о потреби израде
студије процене утицаја на животну средину и сврстан у пројекте за које се може захтевати израда
студије.

У складу са  чланом 10.  и 29.  Закона  о  процени утицаја  на  животну средину („Службени
гласник 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, Хрватска
ријеч  и Magyar Szó),  као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Архус
центар и МЗ „Александрово“).

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

Како се  објекат на  коме се планира активност проширења капацитета мобилне телефоније
налази  у  оквиру градског  језгра  које  је  проглашено  за  просторну културно  историјску целину –
непокретно културно добро од великог значаја   („Сл. Лист АПВ“, бр. 25/91), надлежни орган је  дана
10.02.2016.  године  затражио допуну захтева  са   условима надлежног  Међуопштинског  завода  за
заштиту споменика културе Суботица. сходно одредбама Закона о културним добрима („Сл гласник
РС“ бр.71/94,52/2011 99/2011) 

Дана 25.05.2016.године носилац пројекта доставио је Услове за предузимање мера техничке
заштите  број: 89-2/13  издате од  Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботицаод
18.05.2016, чиме је комплетиран захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Применом  одредбама  члана 10.  став  5.  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину
(„Службени гласник РС“ бр.135/04, 36/09) прописано је да одлуком којом се утврђује да је потребна
процена  утицаја  на  животну средину,  надлежни  орган  може  одредити  обим  и  садржај  студије  о
процени утицаја, што је у овом случају и учињено. 

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,
градитељство  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 („Службени 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). 

Доставити:

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

Руководилац Одсека:
мр Гордана Гавриловић

                                                
                                                                                      Секретар Секретаријата
                                                                                       Жика Рех, дипл.биолог


