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К њ а ж е в а ц 

 

  

 

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 33. и 34. Закона о општем управном 

поступку („Сл.гласник РС“, 18/16), поступајући по захтеву носиоца Пројекта Предузеће 

за телекомуникације „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови 

Београд  од 22.11.2018.год.  године, за одлучивање о потреби процене утицаја на 

животну средину, Пројекта базне станице мобилне телефоније „Књажевац 3“, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I.   УТВРЂУЈЕ СЕ да је за: Пројект базне станице мобилне телефоније „Књажевац 3“, 

на к.п. бр.6831 КО Књажевац, у улици 9. Бригaдe , бр. 21, Књaжeвaц, потребна израда 

студије о процени утицаја на животну средину.  

II.  OБAВEЗУJE СE носилац пројекта „Теленор д.о.о“,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 ( „Сл. гласник РС“, број: 

135/04 и 36/09), и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну 

средину(„Сл.гласник РС“, 69/05).   

 

III.  Oбaвeзуje сe носилац пројекта да уз студију о процени утицаја приложи  

прибављене услове и сагласности других надлежних органа и организација за 

предметни пројекат у складу са посебним законима и  најкасније у року од годину дана  

од дана пријема решења  поднесе захтев за давање сагласности на Студију о процени 

утицаја из тачке 1. овог Решења. 

IV. Трошкове обавештавања јавности сноси носилац пројекта „Теленор д.о.о“,Нови 

Београд. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Носилац Пројекта Предузеће за телекомуникације „Теленор д.о.о“, ул. 

Омладинских бригада , бр. 90, 11070 Нови Београд, поднео је захтев овом органу за 

одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице 

мобилне телефоније „Књажевац 3“, чија се реализација планира на к.п. бр.6831 КО 

Књажевац. Захтев је заведен на писарници Општинске управе Књажевац, под бр. 501-

141/2018-06 дана 22.11.2018.године. 

        Уз захтев је приложена следећа документација: Стручна оцена оптерећења 

животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Књажевац 3“,бр. 

EM-2018-299/SO OD 09.11.2018.године, израђена  од стране Лaбoрaтoриje W-LINE d.o.o 

Beograd; Идејно решење, „Књaжeвaц 3“ oд 11.2018.гoдинe. oд стрaнe Telenor Common 

Operation oгрaнaк Бeoгрaд; Уговор о закупу бр. 213/295/18, од 22.10.218.год. 

 

 



„Тленор“д.о.о, Београд и бр.9 од 08.05.2018.год., Стамбена заједница, ул. 9 Бригаде , бр. 

21, Књажевац;  Доказ о уплати РАТ; Акт о тумачењу члана 144.Закона о планирању и 

изградњи , бр. 011-00-00341/14-03 од 22.08.2014.год., Председника владе Републике 

Србије; Копија плана, бр. 953-1/2018-190 од 16.18.2018.год.РГЗ, Служба за катастар 

непокретности, РГЗ Књажевац- оригинал; Препис листа непокретности, бр. 15649 КО 

Књажевац, РГЗ Књажевац- оригинал;Макро локацију, од 11.2018.год. за „Књажевац 3“ . 

 

На предметној локацији се планира инсталација ГСМ900,УМТС900 са планираном 

конфигурацијом примопредајника 2+2+2 и УМТС2100 и ЛТЕ800 са планираном 

конфигурацијом примопредајника 1+1+1 , система базне станице типа (БТС3900). 

Тросекторски антенски систем  базне станице се планира на антенском носачу на врху 

објекта, а инсталација кабинета у поткровљу предметног објекта. 

Предвиђена је монтажа укупно 3 панел антене. Антене ће бити монтиране  на 

антенским  носачима, тако да висине оса свих панел антена износи 28,7 m у односу на 

ниво тла.  

Увидом у документацију приложену уз захтев, а у складу са Уредбом 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), констатовано је да се 

предметни пројекат налази на Листи II (тачка 12. – Инфраструктурни пројекти, под 

тачка 13.Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) за које 

се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину. 

У складу са чланом 10. став 1.  Закона о процени утицаја на животну средину, од стране 

овог органа о поднетом захтеву обавештена је јавност у средствима јавног 

информисања ( на сајту општине Књажевац од 27.11.2018, у штампаним гласилима, 

издавача „ММ БОНЕД“ Д. О.О Бор, локалног листа Недељник Тимоче, дана 

30.11.2018.године и „РТВ М“ Д.О.О Књажевац, од 27.11. до 29.112018.године ).  

Заинтересовани органи и организације обавештени су обавештењем у писаној форми 

доставом на адресу ( “Тимочки клуб“ Књажевац,   Центар за одрживу будућност“ 

Зелена зона“ Књажевац, Одељење за урбанизам, комунално–стамбене делатности и 

имовинско-правне послове - ОУ, Управник стамбене заједнице предметног објекта, 

Центар за локалну демократију Књажевац, Едукативни центар Књажевац и Председник 

друге месне заједнице ) ради добијања мишљења на поднети захтев. 

 

На поднети захтев о потреби процене утицај у законом утврђеном року није било 

заинтересованих за увид и доставу мишљења.  

Ефективна израчена снага антенског система ГСМ900 ће износити за сва три сектора 

појединачно 711.3 W, за УМТС900 систем ефективна израчена снага ће за сва три 

сектора појединачно износити 712.9 W, док за УМТС2100 систем ефективна израчена 

снага ће за сва три сектора појединачно износити 877.1 W. Ефективна израчена снага 

антенског система ЛТЕ800 ће износити за сва три сектора појединачно 623.7 W.  

Према критеријумима за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на 

животну средину (ефективне израчене снаге више од  250 W) може се захтевати израда 

студије. Узимајући у обзир критеријум за потребу израде студије о процени утицаја на 

животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 

процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја – 

ефективне израчене снаге више од 250 W („Службени гласник РС“, бр. 114/08) као и то 

да је околина предметне локације, зона повећане осетљивости ( стамбени објекти, 

шкoла, прeдшкoлска устaнoва, дeчja игрaлиштa)  овај орган је утврдио да је за 

предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.  

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 

135/04 и 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, па је сходно томе и одлучено. 



На основу напред наведеног  решено је као у диспозитиву. 

       Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру 

Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а 

преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном 

таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким 

административним таксама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


