РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
Kанцеларија за пољопривреду
и заштиту животне средине
Бр.501-2034/2020-07
13.01.2021.године
К Н И Ћ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.10. Закона о
процени утицаја на животну средину ( '' Сл. гласник РС '' бр. 135/04 и бр.36/09 ),
чл.1. и 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину ( '' Сл. гласник РС '', бр. 69/05 ) и чл. 192. став 1. Закона о општем
управном поступку ( '' Сл. лист СРЈ '' бр.33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС ''бр.30/10) ,
а решавајући по захтеву предузећа „Kodar Еnergomontaža“d.o.o.,ул.Аутопут за
Загреб бр.22 11080 Београд по овлашћењу бр. А21884 од 16.07.2019.год. за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, носиоца пројекта
''Vip mobile''d.o.o.,Милутина Миланковића 1ж,11070 Нови Београд, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
Да за постављање носача антене са антенама и типских кабинета базних
станица са одговарајућим носачима Пројекта – Радио-базне станице мобилне
телефоније ''Vip mobile''d.o.o.,''КG 3261 01 КG RAPP ZASTAVA WINCHES DOO
GRUŽA'' на локацији кп.бр.1073/1 КО Грабовац,општина Кнић, носиоца пројекта
''Vip mobile''d.o.o. у извођењу предузећа „Kodar Еnergomontaža“d.o.o., НИЈЕ
ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја на животну средину.
Носилац пројекта се овим Решењем обавезује да примењује одговарајуће мере
заштите:
- редовно прати утицај електромагнетног поља на самој локацији у складу са
нормама и прописаним стандардима;
- врши мерење електромагнетне емисије на локацији и подручју, периодично и по
потреби а у складу са Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (''Сл.гласник
РС'',бр.104/09);
- да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину и
зависно од резултата;
- да радио-базну станицу укључи у систем даљинског надгледања ( 24 часа
непрекидно) и одржавања у оквиру кога треба да се надгледају све критичне
функције рада радио-базне станице са становишта заштите животне средине(
неовлашћено отварање радио-базне станице, пожар, проблеми у антенским
водовима и антенским системима и сл.);
- да предузме све неопходне мере заштите природе у евентуалним акцидентним
ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби.

Образложење
Носилац пројекта „Vip mobile“d.o.o. Београд,Милутина Mилаковића
1ж,кога заступа „Kodar Energomontaža“d.o.o. Београд,Аутопут за Загреб 22, се
обратио Општинској управи општине Кнић Захтевом бр.501-2034/2020-7 дана
23.12.2020 године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Пројекта – радио-базне станице мобилне телефоније „Vip mobile“d.o.o.''КG 3261
01 КG GRUŽA RAPP'' на локацији кп.бр.1073/1 КО Грабовац,општина Кнић.
Уз поднети захтев приложен је упитник за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину и пропратна документација, као и Стручна оцена
оптерећења животне средине у локалној зони радио-базне станице мобилне
телефоније ''КG 3261 01 КG RAPP ZASTAVA WINCHES DOO GRUŽA “коју је
урадио„Kodar Energomontaža“d.o.o. Београд.
Поступајући по предметном захтеву надлежни орган је, сагласно члану 10.
став 1. и члану 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“,бр.135/04 и 36/09) обавестио заинтересоване органе,
организације и заинтересовану јавност ради давања мишљења на поднети захтев.
Након спроведеног поступка разматрања Захтева и увида у приложену
документацију,а по истеку јавног оглашавања нико се није огласио од стране
заинтересованих органа, организација и јавности, односно није било примедби,
надлежни орган је утврдио да за горе наведени пројекат није потребна израда
Студије о процени утицаја на животну средину.
Урађене стручне анализе показују да ће радио-базна станица бити
квалитетно инсталирана, да је квалитетан рад система и да ће утицај радио-базне
станице мобилне телефоније на предметној локацији бити минималан по животно
окружење.Такође на локацији нема заштићених природних добара, а нису
идентификовани већи извори загађивања па не постоји опасност од комулативног и
синергијског дејства са тог аспекта.
Уредбом Владе Републике Србије утврђена је Листа I пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листа II пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину ( '' Сл. гласник РС '' бр. 114/08 ). Горе поменути
пројекат спада у пројекте наведене у Листи II пројеката утврђених Уредбом ( група
12., подгрупа13.).
На основу горе наведеног решено је као у диспозитиву.
овог Решења носилац пројекта, заинтересовани
органи, организације и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству
заштите животне средине Републике Србије, а преко првостепеног органа уз
наплату таксе од 480,00 динара.
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