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К њ а ж е в а Ц 

 

На основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 

број 135/04 и 36/09) ), и члана 136. став1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење ), решавајући по захтеву овлашћеног лица KODAR 

ENERGOMONTAŽA D.O.O у име и за рачун ,„А1 Србија“ д.о.о. Београд, у предмету: захтев за 

одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину Пројекта  радио-базне станице 

мобилне телефоније “NI4370_02 ZA_Jalovik“ на кп.бр.8332 KO Јаловик Извор од 

19.08.2021.године, Руководилац, Одељења за привреду и друштвене делатности, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1.Утврђује се да за пројекат  Радио-базне станице мобилне телефоније “NI4370_02 ZA_Jalovik“, 

носиоца пројекта „А1 Србија“ д.о.о. Београд Ул. Милутина Миланковића , бр., 1ж,11 070 Нови 

Београд, чија се реализација планира на кп.бр.8332 KO Јаловик Извор, општина Књажевац , није 

потребна процена утицаја на животну средину и утврђују се минимални услови заштите животне 

средине. 

2.Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке 1. овог Решења уз обавезу 

да при изградњи, редовном коришћењу и престанку рада објекта, примени минималне услове 

заштите животне средине  и то : 

          

 . базну станицу пројектовати у складу са важећим нормама и стандардима за ту врсту 

објеката и изградити у складу са техничком документацијом;         

 . антенски систем базне станице се мора пројектовати тако, да се у главном снопу зрачења 

антене не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја, као 

ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и правилним 

избором позиције антенског система на самом објекту; 

 . одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да вредност интензитета 

електро магнетног поља, не прелази прописану граничну вредност у складу са Законом о 

заштити од нејонизујућег зрачења ( Службени гласник РС“ бр.36/09), Правилником о 

изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 

њиховог испитивања ( Службени гласник РС“ бр.104/09) и у складу са Правилником о 

границама излагања нејонизујућим зрачењима, ( Службени гласник РС“ бр.104/09);  

. током извођења радова, са отпадним материјама поступати на начин прописан одредбама 

Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и 

припадајућим прописима;      

. након изградње, односно постављања базне станице мобилне телефоније, а пре издавања 

дозволе за почетак рада или употребне дозволе извршити прво испитивање, односно мерење 

нивоа електромагнетног поља у  околини антенског система базне станице; 

. податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења доставити 

надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 

. вршити периодично испитивање нивоа електро магнетног поља након пуштања базне 

станице у рад у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења и Правилником о 

изворима нејонизујућих зрачења од посебног  интереса, врстама извора, начину и периоду 

њиховог испитивања а податке и документацију о извршеном периодичном испитивању 

нејонизујућег зрачења доставља Агенцији за заштиту животне средине, инспектору за 

заштиту животне средине општине Књажевац и надлежном органу за послове заштите 

животне средине општине Књажевац у  прописаном року ;   



      .  примени мере заштите од нејонизујућег зрачења утврђене у поглављу 9 Стручне оцене    

       оптерећења животне средине, Лабораторије W-LINE d.o.o Beograd, бр. EM-2021-070/50 од   

       05.08.2021 године; 

      .  oдмах а најкасније  у року од 24 часа, обавести орган  јединице локалне самоуправе          

       надлежан за послове заштите животне средине о ванреднoм  догађају; 

                .  предвидети мере у случају престанка рада базне станице ( о намери престанка рада пројекта                      

      писмено обавестити Инспектора за заштиту животне средине општине Књажевац); 

      .  са поквареном, замењеном или истрошеном опремом Радио базне станице поступа у складу   

      са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.   

      закон“) и припадајућим прописима 

      .  водити рачуна о одржавању кућног реда и уредности локације пројекта  ради позитивног    

      визуелног ефекта; 

3. Обавезује се носилац пројекта да испоштује све мере и услове дате од стране надлежних 

органа и организација; 

4. Налаже се носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или  

начина рада базне станице из тачке 1. овог Решења, поднесе овом органу захтев за одлучивање о   

потреби процене утицаја;  

5. Носилац пројекта је у обавези да ово Решење стави на увид комисији за технички преглед    

 објекта: 

6. У року од 3 дана, од дана доношења овог решења овај орган ће обавестити заинтересоване 

органе, организације и јавност. Трошкове обавештавања и учешћа јавности сноси Носилац 

пројекта„А1 Србија“ д.о.о.  Београд. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

    Овлашћено лице KODAR ENERGOMONTAŽA D.O.O, ул. Аутопут за Загреб, бр.22, 11080 

Београд, (овлашћење, бр.А22913 од 20.05.2021године, „А1 Србија“ д.о.о. Београд) је у име и за 

рачун  носиоца Пројекта рачун  „А1 Србија“ д.о.о. Београд Ул. Милутина Миланковића , бр., 

1ж,11 070 Нови Београд, поднело захтев заведен код овог органа под бр. 501- 76/2021-06 дана 

19.08.2021. године за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта 

радио-базне станице мобилне телефоније “NI4370_02 ZA_Jalovik“.  

 

        

    Планира се реализација Пројекта радио-базне станице мобилне телефоније “NI4370_02 

ZA_Jalovik“ на земљаној површини, тј.њиви потес Општинско браниште,на кп.бр.8332 KO 

Јаловик Извор, општина  Књажевац, на решеткастом стубу TS30/26, укупне висине H-30,25m у 

оквиру ограђене локације. 

Опрема која ће се инсталирати је:ZTE кабинет (висине H-2,1m), Nokia Sistematski moduli ESMB 

(GSM900), FSME (UMTS2100) и FSMF(LTЕ800) на стак-у поред ZTE  кабинета, Nokia. 

 

Планом покривања је предвиђено да систем буде реализован као тросекторски са азимутима  

0/95/260 и у свим секторима биће инсталирана по једна панел антена типа К80010699 (GSM900/ 

UMTS2100/, LTЕ800) 130º, 220º, респективно по секторима. 

 

Конфигурације примопредајника износе 2/2/2 за систем GSM900, 2/2/2 за систем UMTS2100 и 

1/1/1 за систем LTЕ800 респективно по секторима.  

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 Потребни подаци за одлучивање о потреби процене утицаја у складу са Правилником, 

ПРИЛОГ 1: 

 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;  

 Извод из идејног пројекта , ИР.02 и 03  од 02.2020године, Kodar energo montaža–неоверен 



 Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев;  

 Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне 

телефоније, израђена од стране Лабораторије W-LINE d.o.o Beograd, бр. EM-2021-070/50 

од 05.08.2021 године; 

 Копија катастарског плана, бр.952-04/-153-8128/2021 од 29.04.2021.године, РС, РГЗ, СКН 

Књажевац; 

 Локацијски услови, бр.ROP-KNJ-12318-LOC-1/21 од 31.05.2021године, Одељење за 

урбанизам, комунално –сртамбене делатности и имовинско-правне послове; 

 Уговор о закупу; 

 Услови за пројектовање и прикључење, бр.Д-10.08-21954/2-2021 од 21.05.2021године, 

Огранак Електродистрибуција Зајечар; 

 Решење, бр. 4/3-09-0108/2021-0002 од 15.06.2021године, РС, Директорат цивилног 

ваздухопловства, Београд; 

 Мишљење о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње РБС, бр. 

205-48/21-06 од 24.05.2021године, Одељење за привреду и друштвене делатности; 

 Кратак опис пројекта KODAR ENERGOMONTAŽA D.O.O; 

 Овлашћење, бр.А22913 од 20.05.2021године, „А1 Србија“ д.о.о. Београд. 

Након разматранња достављене документације уз захтев, oбавештењем од 24.08.2021.године овај 

орган је обавестио Овлашћно лице о потреби достављања додатних података и документације и 

то: 

1.Попуњен образац захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  у 

склду са Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 

одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину   („Службени 

гласник РС“, број 69/05); 

2.Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта –оригинал;  

3.Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са 

посебним законима, оригинал/оверена копија; 

4.Доказ о доплати Републичке  административне таксе ( извод из банке, поште- оригинал ) за 

решење у износу од 570 динара ( за Тар. бр.9)  на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на 

број: 97-60-045,сврха уплате: Републичка административна такса ,корисник: приход за Буџет 

Републике Србије, 

Овлашћено лице поступило је у складу са обавештењем, дана 7.09.2021године и доставило је:  

1.Попуњен образац захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  у 

склду са Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 

одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину   („Службени 

гласник РС“, број 69/05; 

2.Идејно решење пројекта, бр. дела пројекта 1700 – ИДР, KODAR ENERGOMONTAŽA D.O.O, 

април 2021године; 

3.Изјаву одговорних пројектаната о примени прописа, Јелена Михаиловић и Жарко Станојевић , 

KODAR ENERGOMONTAŽA D.O.O, април 2021године; 

4.Решење о одређивању одговорних пројектаната KODAR ENERGOMONTAŽA D.O.O, април 

2021године; 

5.Лист непокретности, бр.238 оверен од стране Јавног Бележника, УОП-II:4075-2021 од 

06.09.2021 године; 

6.Доказ о уплати Републичке  административне таксе за решење у износу од 570 динара(за 

Тар.бр.9  ).   

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја 

предметног пројекта у складу са Уредбом 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) – тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“- под тачка 13) 

Телекомуникациони објекти мобилне телефоније ( базне радио станице)  Листе II (ЕРП по 

секторима за GSM900 је 904,60/875,00/875,00w, за UMTS2100 је 950,69/950,60/1000w и за LTЕ800 

400,10/386,40/386,40w)  , овај орган је утврдо да предметни захтев садржи податке релевантне за 

одлучивање а предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије 

процене утицаја на животну средину. 



Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину 

(«Сл. гласник РС», број 135/04 и 36/09), овај орган , обавестио је заинтерсоване органе и 

организације у писаној форми (“Тимочки клуб“ Књажевац, Центар за одрживу будућност“ 

Зелена зона“ Књажевац и Председник  месне заједнице Јаловик Извор) а јавност путем локалног 

листа Тимок дана 09.09.2021године и електронским путем преко званичне интернет странице 

општине Књажевац од 07.09.2021године. 

У прописаном року од стране заинтересованих органа, организација и јавности није вршен увид 

у поднети захтев и   нису достављене примедбе и  мишљења  овом органу.  

 

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристика и могућег 

утицаја наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у 

листи II Уредбе као и Стручну оцену оптерећења животне средине, израђену од стране 

Лабораторије W-LINE d.o.o Beograd, бр. EM-2021-070/50 od 05.08.2021 године, овај орган је 

утврдио разлоге за доношење Одлуке да није потребна процена утицаја на животну средину са 

утврђивањем минималних услова заштите животне средине то: 

1.У Закључку стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице 

мобилне телефоније, израђене од стране Лабораторије W-LINE d.o.o Beograd, наведено је 

следеће: 

 

- На основу прорачуна може се закључити да је максимална вредност укупног Фактора 

изложености у анализираним објектима и у њиховој околини на нивоу тла, у случају 

рада предметног извора оператера А1( у опсезима(GSM900, UMTS2100 и LTЕ800), мања 

од 1,те се базна станица “NI4370_02 ZA_Jalovik“ може користити на наведеној локацији. 

 

- На основу прорачуна  може се закључити да максималне вредности ел. поља на нивоу 

тла, у случају рада предметног извора носиоца пројекта А1,не прелазе 10% 

референтних вредности прописаних Правилником о границама излагања нејонизујућим 

зрачењима. 

 

- На основу изведеног прорачуна за предметну базну станицу и „Правилника о изворима 

нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 

испитивања“, посматрана базна станица оператера А1 може бити окарактерисана као 

извор који није од посебног интереса; 

 

2. Локација за изградњу објекта Радио базне станице се не налаизи у зонама повећане 

осетљивости: подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; 

школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечја 

игралишта; површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану. 

Узевши у обзир Решења РС, Министарства заштите животне средине, рударства и 

просторног планирања, бр. 532- 04-00020/2011-04 од 21.04.2011 године, и Решења РС, 

Министарства за заштите животне средине бр. 532- 04-00020/2/11-04 од 08.02.2011 гододине о 

испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у 

животној средини за Лабораторију W-LINE d.o.o Beograd а имајући у виду расположиве 

податке о карактеристикама планираног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера 

заштите, односно надзора, овај орган је оценио да се не очекују негативни утицаји пројекта на 

животну средину и здравље људи. 

     

Имајући у виду напред 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 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну 

средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. Став 1. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење ), одлучило је као у 

диспозитиву овог решења. 

О овој Одлуци, Одељење за привреду и друштвене делатности обавестиће заинтересоване 

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

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



Наплаћена републичка административна такса за захтев  2.160,00 динара, по тар. бр. 186. и за 

решење 570,00динара по тар.бр. 9 Закона о републичким административним таксама 

(„Сл.гласник РС“, бр.43/03, 51/03 – 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.,83/15,112/15,50/16-усклађени дин.изн.,61/17 

усклађени дин.изн.,113/17,3/18-испр.,50/18 усклађени дин.изн.,95/18,38/19-усклађени 

дин.изн.,86/19,90/19-испр.98/20-усклађени дин.изн.,144/20 и 61/21-усклађени дин.изн.). 

 

ПРАВНА ПОУКА : Против овог Решења носилац пројекта и заинтересована јавност могу 

изјавити жалбу Министру Министарства заштите животне средине, у року од 15 дана од дана 

његовог достављања, односно објављивања у средствима јавног информисања, а преко овог 

Одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 490, 

00 дин по тарифном бр. 6. Закона. 

 

 

 

 


