
Општинска управа -  Одељење за  привреду и друштвене делатности општине Књажевац,  на
основу члана 10. став 4 и 5. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“,
број: 135/04 и 36/09), и члана 192 Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“ број.
33/97,  31/01  и  „Сл.  гласник  РС“,  бр.  30/10  ), решавајући  по  захтеву  носиоца  Пројекта
Предузеће  за  телекомуникације „Телеком  Србија“  А.Д.,  Београд, Таковска  бр.2,  11000
Београд од 07.10.2016. године, за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекта на животну
средину доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1.   Утврђује се да је за Пројекат Радио базна станица мобилне телефоније  ZA65/ZAU65
„Gornja Kamenica“,  Горња Каменица, са пројектованом ефективном израчном снагом по
сектору за  GSM900  ( D1-  1132.5W; D2-1106.7W ;  1106.7W)  и UMTS  (  D1-1393.3W; D2-
1393.3W ; 1393.3W ), чија се реализација планира на к.п. бр.2281 КО Горња Каменица, општина
Књажевац, потребно израдити процену утицаја на животну средину 

2.  Одређује се да носилац Пројекта, Студију о процени утицаја на животну средину   за
Пројекат  Радио  базна  станица  мобилне  телефоније  “ЗА65/ЗАУ65  Горња  Каменица“,
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А. Д ., Београд, Таковска 2, 1000 Београд, у
погледу обима и садржаја,  изради у складу са чланом 17.  Закона о процени утицаја на
животну  средину  и  Правилником  о  садржини  студије  о  процени  утицаја  на  животну
средину ( „Сл. гласник РС“, број: 69/05). 

3.  Носилац Пројекта дужан је да најкасније у року од годину дана  од дана пријема коначног
решења  о обиму и садржају Студије о процени утицаја   поднесе захтев за давање сагласности
на Студију о процени утицаја  Пројекта на животну средину из тачке 1. овог Решења. 

4.   Студија о процени утицаја на животну средину садржи и основне податке о лицима, односно
квалификацији  лица  која  су учествовала  у  њеној  изради,  о  одговорном лицу,  датум  израде,
потпис  одговорног  лица  и  оверу потписа  печатом  овлашћене  организације  која  је  израдила
студију. 

5. Уз  студију о  процени  утицаја   приложити  све  прибављене  услове  и  сагласности  других
надлежних органа и организација у складу са посебним законом као и ово Решење.

О б р а з л о ж е њ е

Носилац  Пројекта  Предузеће  за  телекомуникације „Телеком  Србија“  А.Д.,  Београд,
Таковска 2, 1000 Београд,  поднео је захтев 07.10.2016.године за одлучивање о потреби процене
утицаја Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније ЗА65/ЗАУ65 „Горња Каменица“
Горња Каменица.

Планира се изградња Пројекта радио базне станице мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65
Горња Каменица“ на к.п. бр. 2281, Горња Каменица, општина Књажевац, по Уговору о закупу.
Површина  предвиђена за  локацију  је  100m²  .  Унутар  закупљеног  простора  планирана  је
изградња антенског стуба висине 36 метара,  бетонске основе димензије 5,8m x 13m  укупно
75,4m².  Преостало  закупљено  земљиште  површине  24,6m²,  чини  земљиште  равномерно
распоређено са све четири стране објекта.  

Основно напајање опреме  на  локацији  је  3 х 400 /  231V,  50 Hz, предвиђена  укупна
инсталисана снага опреме је Pi = 22,0 кVA, a једновремена вршна снага је Pj= 17.3 кVA.

Уз захтев је приложена следећа документација: 
- Захтев са прилогом и садржина захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину, попуњен у делу „Кратак опис пројекта“; Доказ о уплати републичке административне



таксе,  налог за  пренос средстава од 19.09.2016.год ,  за  износ од 1930дин.  и  Информација о
локацији, бр. 350-52/2015-04, од 25.11.2015.год., Одељење за урбанизам комунално-стамбене и
имовинско правне послове, Општинске управе  општине Књажевац,;Стручна оцена оптерећења
животне  средине,  16-4-1/42  50  од  13.07.2016.год,  израђена од старне Института  „Ватрогас“,
Нови Сад. 
Закључком бр. 501-72/2016-06  од 14.10.2016. год.  овај орган је носиоцу пројекта  „ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА“ АД. Нови Београд наложио допуну документације у предмету Захтев за одлучивање о
потреби  процене  утицаја  Пројекта  Радио  базне  станице  мобилне  телефоније  “ЗА65/  ЗАУ65
Горња Каменица“, у року од 8 дана од дана пријема Закључка а који је носилац примио
дана  21.10.2016.год.,  о  чему  постоји  доказ  у  списима  предмета,  и  то  следећом
документацијом:   
-  Доказ  о  власништву  за  предметну  парцелу  кп.бр.  2281  КО  Горња  Каменица,  општина
Књажевац (Уговор о закупу, Уговор о купопродаји и др.);
- Садржина захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину је непотпуна 
те је потребно обрадити и доставити и следеће тачке из ПРИЛОГА 1.,прописаног захтева 
( тачка1., 2., 3. и 4 ) као и 
- Приказ главних алтернатива које су разматране (са аспекта локације),  према ПРИЛОГУ 1.
захтева;
-  Опис  чинилаца  животне  средине  који  могу  бити  изложени  утицају,  према  ПРИЛОГУ  1.
захтева;
- Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину, према ПРИЛОГУ 1.
захтева; 
-  Опис мера  предвиђених у циљу спречавања,  смањења и отклањања значајнијих штетних
утицаја  према ПРИЛОГУ 1. захтева;
-  Сагласност надлежне електродистрибуције за прикључење и напајање Радио базне станице“
ЗА65/ ЗАУ65 Горња Каменица“;
- Услове заштите природе, Завода за заштиту природе Србије за предметни пројекат;
- Сагласност Директората цивилног ваздухопловства;
- Графички приказ микро и мактро локације оверен од стране одговорног пројектанта;
- Изјаву одговорних пројектаната о примени прописа, потписана и оверена печатом;
- Решење о одређивању одговорних пројектаната потписано и оверено печатом;
- Идејно решење или идејни пројекат односно извод из идејног пројекта потписан и оверен
печатом одговорног пројектанта. 

Носилац пројекта поднео је молбу бр.  429113/1-2016 од 01.11.2016.год.,  заведену код
овог органа дана 08.11.2016год.,   за  продужење рока за  60 дана за  допуну документације у
предметном   захтеву  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  предметног  пројекта   на
животну средину.

Имајући у виду обим документације овај орган је оценио да је захтев оправдан па је
сходно томе одобрено продужење рока за 60 дана од дана пријема закључка бр.501-72/2016-06
од  23.11.2016.год.  Носилац  пројекта  закључак  о  одобравању  продужења  рока  примио  је
30.11.2016.год. О чему постоји доказ у списима предмета.

Дана 02.02.2017.год. Носилац пројекта је извршио допуну документације у складу са
напред наведеним закључком и то следећом документацијом:
-  Идејно решење, бр. дела пројекта 1051/IDR – REV00,  од новембра 2016.год.Пројектант,“БГ
ИНВЕСТ“  Д.О.О,  Београд  Нушићева,  бр.  20.;  -Технички  услови  за  прикључење  на
дистрибутивни електро енергетски систем, бр. 8У.5.0.0 Д 10 11-45260/2-2016 од 02.03.2016.год;
-  Решење  Завода  за  заштиту  природе  Србије,  бр.  020-9/2,  од  17.01.2017.год;  -  Решење
Директората цивилног ваздухопловства, бр. 6/3-09-0001/2017-0002, од 16.01.2017.год.; - Подаци
из обрасца захтева,  прилог бр.1 (подаци о носиоцу пројекта, карактеристике пројекта, локација
пројекта, карактеристике могућег утицаја, приказ главних алтернатива, кратак опис пројекта);
Уговор о закупу парцеле,  бр.2281 КО Горња Каменица,  бр. 155060/1-2016, од 18.04.2016.год.;
Доказ о уплати РАТ. 
      



Поступајући  по  захтеву   Општинска  управа  –  Одељење  за  привреду  и  друштвене
делатности општине Књажевац, а на основу члана 10. став 1. и 29. Закона о процени утицаја на
животну средину, обавестило је заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност
ради добијања мишљења на поднети захтев.
        

На  поднети  захтев  о  потреби  процене  утицај  у  законом  утврђеном  року  није  било
заинтересованих за увид у поднети захтев и није достављено ниједно мишљење.
         
       Разматрајући захтев и приложену документацију уз  захтев ово Одељење је утврдило
разлоге за одређивање потребе процене утицаја и одређивања обима и садржаја Студије и то:
1.  Пројекат  се  налази  на  листи  II тачка  12.  Инфраструктурни  пројекти,  под  тачка  13
Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Уредбe о утврђивању
листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати
процена  утицаја  на  животну  средину („Сл.  гласник  РС.“бр.  114/2008) са  пројектованом
ефективном израчном снагом која према Идејном решењу, по сектору за GSM900 износи ( D1-
1132.5W; D2-1106.7W ; 1106.7W), и за UMTS  ( D1-1393.3W; D2-1393.3W ; 1393.3W ) а што је у
овом случају укупна ефективна израчна снага већа вод 250 W за све секторе.
2. Предметни пројекат се реализује на парцели која је у обухвату простора еколошке мреже
подручја „Стара планина“(80);
3.  Завод за заштиту природе Србије је у тачки 1. Решења,бр. 020-9/2 од 17.01.2017.год., дао
услов  да  се  утврде  могући  значајни  утицаји  на  животну средину израдом  Судије  процене
утицаја на животну средину за предметни пројекат; 
4.  Осим  разматрања  интезитета  утицаја  (изражен  ефективном  израченом  снагом  уређаја),
надлежни  орган  је  у  конкретном  случају  размотрио  и  трајање  утицаја  -  базна  станица
представља континуалан извор зрачења.
         У члану 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, прописано је да одлуком
којом утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину, надлежни орган
може одредити и обим и садржај студије о процени утицаја, што је у овом случају  и учињено.
         Примењујући начела превенције и предострожности  члан 9. став 1. подтачка 2. Закона о 
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - 
др. закон и 43/11 - одлука УС и 14/16), којим се захтева да свака активност мора бити планирана
и спроведена на начин да између осталог представља најмањи ризик за људско здравље.
Студијом је потребно доказати да ће за предметни пројекат бити примењена најбоља 
расположива и доступна технологија, техника и опрема.

      Имајући у виду напред наведено, а посебно специфичност локације, неопходно је израдити
документ  којим  се  анализира  и  оцењује  квалитет  чинилаца  животне  средине  на  одређеном
простору,  планираних  активности  и  утврђују  услови  и  мере  за  спречавање,  смањење  и
отклањање  штетних  утицаја  на  животну средину као  и  мере  у  случају  удеса  и  обезбедити
праћење  утицаја  извора  зрачења  а  то  се  искључиво  може  обезбедити  Студијом  о  процени
утицаја на животну средину, коју треба  израдити  мулти дисциплинарни стручни тим. 

     Имајући  у  виду наведено,  Одељење  за  привреду и  друштвене  делатности  на  основу
спроведеног  поступка,  разматрања  захтева  носиоца  пројекта  и  увида  у  достављену
документацију,  а применом одредаба члана 10 став 5 Закона о процени утицаја на животну
средину(„Сл. гласник РС.“ бр. 135/04 и 36/09), члана 2-10 Правилника о садржини  Студије о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС. бр 69/05), и члана 192 Закона о општем
управном поступку  („Сл.  Лист  СРЈ“ број.  33/97,  31/01  и  „Сл.  гласник  РС“,  бр.  30/10  ) ово
Одељење је одлучило као у диспозитиву овог Решења.
 


