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    На основу члана 18. 24. и 33.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 

број 135/04 и 36/09) и члана 136.  Закона о општем управном поступку ( «Сл. гласник РС», број 

18/16), решавајући по захтеву носиоцуa пројекта , Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА“ АД. Београд,ул. Таковска 2. у предмету: захтев за давање сагласности на студију о 

процени утицаја Пројекта Радио базне станице мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња 

Каменица“, на животну средину, Општинска управа Књажевац - Одељење за привреду и 

друштвене делатности , након спроведеног поступка и Извештаја техничке комисије, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
1. Даје се сагласност на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат- Радио базна 

станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“,  чија се реализација планира на 

кат. парц. бр.2281 КО Горња Каменица,  општина Књажевац, у обухвату простора еколошке мреже 

подручја „Стара планина“ (80), носиоца пројекта , Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА“ АД. Београд, ул.Таковска, бр. 2, израђене од стране Института Ватрогас, Д.О.О из 

Новога Сада, заведена под бр. 17-16-3/13 ST од 12.05.2017.год.  

 

2. Обавезује се носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд, Таковска бр. 2, да обезбеди 

рад пројекта у складу са условима и мерама утврђеним Студијом из тачке 1 овог решења, а 

нарочито да:  

-   пројекат изведе у складу са техничком документацијом и условима и мерама заштите које су 

утврдили други овлашћени органи и организације и дати су у прилогу Студије;  

- Обезбеди извршење мера из поглавља 8 - „Опис мера предвиђених у циљу спречавања, 

смањења и где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну 

средину“;  

- Обезбеди извршење програма праћења утицаја на животну средину у свему према поглављу  9 - 

„Програм праћења утицаја на животну средину“ и да податке добијене мониторингом 

доставља Агенцији за заштиту животне средине, инспектору за заштиту животне средине општине 

Књажевац и Одељењу за привреду и друштвене  делатности, Општинске управе Књажевац; 

3.  Налаже се носиоцу пројекта да у случају реконструкције и промене техничких карактеристика 

базне станице из тачке 1. овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину. 

4. Надлежни орган  ће у поступку издавања Употребне дозволе именовати лице које ће у оквиру 

Комисије за технички преглед, утврђивати испуњеност услова дефинисаних решењем, као и 

примену мера утврђених у Студији о процени утицаја на животну средину.  

5. У року од 10 дана, од дана доношења решења о давању сагласности на Студију о процени 

утицаја обавестиће се заинтересовани органи, организације и јавност. Трошкове обавештења и 

учешћа јавности, као и трошкове за рад техничке комисије, сноси носилац пројекта, Предузећe за 

телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Нови Београд. 

     

 

 

 



 О б р а з л о ж е њ е 

 

          Носилац пројекта Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД.  Београд, 

ул.Таковска 2, поднео је  захтев, дана 17.08.2017. год. за давање сагласности на Студију о процени 

утицаја на животну средину, Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 

Горња Каменица“, чија се реализација планира на к.п. бр.2281 КО Горња Каменица, 

општина Књажевац  у обухвату простора еколошке мреже подручја „Стара планина“ (80).  

Студију је израдиo Института Ватрогас, Д.О.О из Новога Сада, заведену под бр. 17-16-3/13 ST од 

12.05.2017.год.  

Уз захтев је приложено:  
     -  Доказ о уплати републичке административне таксе, 

-  Три примерка Студије у писаном облику и један у електронском облику, израђене од стране 

Института Ватрогас, Д.О.О из Новога Сада, заведена под бр. 17-16-3/13 ST од 12.05.2017.год.; 

- Одлука о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја  Студије, 

Одељења за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, бр. 501-72/2016-06 

од 23.03.2017. године.     

У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 

135/04 и 36/09) и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о 

процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05) ово одељење спровело је 

поступак процене утицаја и обезбедило учешће заинтересованих органа и организација и јавности. 

      У законском року , предвиђеном за јавни увид , Студија о процени утицаја пројекта на животну 

средину била је изложена  у просторији Општинске управе, Одељење за привреду и друштвене 

делатности бр.42.од  07.09.2017.год.  до 02.10.2017.год. 

      О поднетом захтеву, времену и месту јавног увида и јавне расправе, обавештена је јавност 

путем званичне интернет странице општине Књажевац, средстава јавног информисања 

(„Књажевачке новине- локални лист“-18.09.2017год и радиа“ЕМ“, а заинтересованим органима и 

организацијама достављено је обавештење у писаном облику и то:  ЦЕНТРУ ЗА ЛОКАЛНУ ДЕМОКРАТИЈУ, 

„ЕДУКАТИВНОМ ЦЕНТРУ“ ЊАЖЕВАЦ,“ТИМОЧКОМ КЛУБУ“  КЊАЖЕВАЦ, ЦЕНТРУ  ЗА ОДРЖИВУ  БУДУЋНОСТ  „ЗЕЛЕНА 
ЗОНА“ КЊАЖЕВАЦ,ПРЕДСЕДНИКУ САВЕТА  МЗ ГОРЊА КАМЕНИЦА ,ОДЕЉЕЊУ  ЗА УРБАНИЗАМ , КОМУНАЛНО – 

СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,  ИНСПЕКТОРУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ) и постављањем обавештења на огласној табли на улазу у Општинску управу 

Књажевац, те је организован јавни увид, јавна презентација и јавна расправа, у складу са Законом.  

У складу са чланом 22. и члановима 23. и 24. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Решењем број 501-105/2017-06 од 11.09.2017год.  образована је 

Техничка комисија са задатком  да испитује Студију о процени утицаја, разматра Извештај са 

систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване 

јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја и оцењује подобност предвиђених 

мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне 

средине на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и 

по престанку рада пројекта, а по потреби да изврши и обилазак локације и ближе околине у 

погледу процене утицаја на животну средину. 

Ово одељење је извршило предају Студије Техничкој комисиј 14.09.2017.год. 

О организованом јавном увиду и јавној расправи, ово одељење је сачинило Извештај дана 

06.10.2017.год. са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација 

и исти доставило Техничкој комисији дана 06.10.2017. године. У извештају је констатовано да у 

прописаном року од стране заинтересованих органа и организација и јавности није било 

заинтеросавиних лица за јавни увид, присутних на јавној презентацији и јавној расправи је било 

али није било мишљења и примедби у писаном облику већ су била усмена питања на која су 

носилац пројекта и израђивач Студије  дали адекватне одговоре  што је константовано  у 

записнику са јавне расправе од 03.10.2017. год.  

         Техничка комисија која је испитала Студију о процени утицаја и након спроведеног законом 

утврђеног поступка, о свом раду овом органу доставила је записнике са одржаних седница, и 

мишљења која је сваки члан комисије имао задатак да сачини и Извештај бр.05 од 16.10.2017.год. 



са оценом предметне Студије о процени утицаја и предлогом Одлуке да се на исту да сагласност, 

након две одржане седнице и обиласка локације пројекта. 

      Увидом у комплетну документацију, након спроведеног поступка и Извештаја техничке 

комисије констатовано је да је Студија урађена у складу са Законом о процени утицаја на животну 

средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени 

гласник РС", број 69/05) и Решењем о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја 

студије бр. 501-72/2016-06 од 23.03.2017.год,.које је донело Одељење за привреду  и друштвене 

делатности, Општинске управе Књажевац . 

     Уколико носилац пројекта, пројекат изведе у складу са техничком документацијом и условима 

и мерама заштите које су утврдили други овлашћени органи и организације а који су дати у 

прилогу студије  , обезбеди рад пројекта у складу са условима и мерама утврђеним Студијом из 

тачке 1 овог решења рад пројекта неће значајније угрозити животну средину. 

      Носилац пројекта је дужан да, у складу са чланом 28 Закона о процени утицаја на животну 

средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) у року од две године  од дана  добијања овог 

решења започне извођење пројекта из тачке 1 овог решења.  

 

       Решење и предметна студија о процени утицаја на животну средину су саставни део 

документације која се прилаже  уз захтев за издавање одобрења за изградњу или уз пријаву 

почетка извођења пројекта, у складу са чланом 18. Закона о процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).  

 

       На основу члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 

135/04 и 36/09) и члана 87.став 2.  Закона о општем управном поступку ( «Сл. гласник РС», број 

18/16), донето је решење о трошковима поступка. 

 

       Општинска управа – Одељење привреду и друштвене делатности у року од 10 дана, од дана 

доношења решења, о давању сагласности на Студију о процени утицаја обавестиће заинтересоване 

органе, организације и јавност у складу са чл. 25. и 29 Закона о процени утицаја на животну 

средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), а према чл. 33. истог Закона, трошкове обавештења 

и учешћа јавности сноси носилац пројекта предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ 

АД.  Београд. 

     Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац на основу 

спроведеног поступка утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник 

РС“, бр. 135/04 и 36/09)  и Извештаја Техничке комисије, одлучило је као у диспозитиву. 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

      

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења није допуштена жалба. Носилац пројекта може 

покренути управни спор подношењем тужбе надлежним суду у року од 30 дана, од дана пријема 

овог решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о 

донетом решењу у средствима јавног информисања. 

 

Решење доставити: : Предузећу за телекомуникације“ Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, 11000 

Београд и инспектору за заштиту животне средине општине Књажевац и а/а. 

 

 

 

 


