Република Србија
ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС
Одсек за инспекцијске послове,
пољопривреду, водопривреду
и заштиту животне средине
Број:501-9/2018-IV-07
од;03.05..2018.године
БРУС, Краља Петра I 120
Општинска управа општине Брус-Одсек за инспекцијскке послове, пољопривреду,
водопривреду и заштиту животне средине, као надлежни орган локалне самоуправе за
послове заштите животне средине решавајући по захтеву број; 501-9/2018-IV-07 од
28.03.2018.године,носиоца пројекта “Vip mobile” d.o.o. Милутина Миланковића 1ж,11070 Нови
Београд, подносилац захтева по овлашћењу “Kodar Energomontaža” d.o.o.;ул.Ауто пут за Загреб
22, 11080 Београд, по спроведеном поступку одлучивања о потреби израде Студије о процени
утицаја пројекта,(Радио базна станица <<KG3431_02 KS_Brus_brdo>>, на КП 2340 и КП 2341,КО
Брус, Жиљци бб,општина Брус,GSM900/UMTS2100/LTE800 мреже јавних мобилних
телекомуникација “Vip mobile”d.o.o. за општину Брус)на животну средину, на основу члана
4.став1 тачка 2. Став 2. и 3.,као и члана 10.став 4.,6. и 7 . Закона о процени утицаја на животну
средину (“Сл.гл.РС” бр.135/04,36/09),члана 5 и 6.Закона о заштити од нејонизујућег зрсчења
(“Сл.гласник РС”бр.36/2009.”), члана 3.,7.,9.,10. и 11. Правилника о изворима нејонизујућих
зрачења од посебних интереса, врстама извора, начина и периода њиховог испитивања
(Сл.гл.РС бр.104/2009), члана 49.,51.,84.,85.stav3. i 136.,Закона о општем управном поступку
(Сл.гл.РС бр.18/2016) као и члана 21. и 22. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон),доноси:
РЕШЕЊЕ
1.За пројекат Радио базна-станица на локацији >>KG3431_02 KS_Brus_brdo>>, на КП 2340 и
КП 2341,КО Брус, Жиљци бб, општина Брус, GSM900/UMTS2100/LTE800 мреже јавних мобилних
телекомуникација “Vip mobile”d.o.o., није потребна процена утицаја на животну средину.
2.Носилац пројекта у обавези је да се током спровођења пројекта придржава садржине:
захтева,техничког решења и извештаја- стручне оцене оптерећења животне средине у локалној
зони базне станице мобилне телефоније “KG3431_02 KS_BRUS-brdo”,(број:ЕМ-2018-040/SO oд
21.03.2018.године које су за носиоца пројекта израдила” W-LINE d.o.o.Beograd”(LABORATORIJA
W-LINE, Autoput za Zagreb 22,11080 Beograd), kojа поседује СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ
број;01-335 којег је издало Акредитационо тело Сррбије 01421 акредитација додељена
31.01.2018.године са роком важења до 02.03.2019.год., одговорни пројектант Марија
Тамбурић-Савић,дипл.инж.ел.,бр.лиценце одговорног пројектанта 353 J089 10.),поднето овом
органу на одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.
3.Носилац пројекта и овлашћени извођач дужни су да се токoм реализције пројекта у
оквиру GSM/UMTS/LTE мреже мобилног оператера у свему придржавју важећих прописа у
области заштите животне средине и то мера предвиђених зaконском регулативом, током
извоћења грађевинских радова, мере у случају редовног рада и мере у случају удеса као и
мера заштите на раду.
4.Носилац пројекта дужан је да након уградње опреме обавезно обезбеди вршење првог
мерења нивоа нејонизујућег зрачења пре пуштања у рад приликом техничког прегледа, а о

томе на прописан нaчин извести овај орган, ако се у току првог мерења, пре пуштања у рад
приликом техничког пријема утврди ниво електромагнетног поља већи од 10% прописаних
граничних вредности, носилац пројекта у обавези је да поднесе захтев, за прибављање
одобрења за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса, министарству
заштите животне средине у складу са чланом 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења
(“Сл.гласник”РС.бр.36/2009)
- 5.Носилац пројекта, односно његов овлашћени подносилац захтева( “ Kodar Energomontaža”
d.o.o. Beograd ) по уговорној обавези и овлашћењу, у обавези је да надокнади трошкове
поступка ( објављивање два огласа у дневном листу Новости) у износу од 52416,00 динара
(словима: педесетдвехиљадечетиристошеснаест дин.) у року од 15 дана од дана добијања
решења на рачун буџета општине Брус,бр. 840-745151843-03 са позивом на број 97 и одобрења
11-029,а органу приложи доказ о уплати.
Образложење
Носилац пројекта( “Vip mobile”d.o.o. Beograd) обратио се овом органу преко свог овлашћеног
пуномоћника (Kodar Energomontaža doo Beograd) zahtevom br.501-9/2018-IV-07 од 28.03.2018.г.,
за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја пројекта ,Радио базна станица
<<KG3431_02 KS_Brus_brdo>>,на КП 2340 и КП 2341,бр.листа непокретности 2147,КО Брус,
Жиљци Брус, на животну средину.
Уз захтев попуњен у складу са Уредбом о утврћивању листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину (“Службени гласник РС” бр.114/2008) подносилац је приложио:
1)Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне
телефоније “ KG3431_02 KS_Brus_brdo”,број:EM-2018-040/SO od 21.03.2018.god., у којем је
поред осталог у делу 3 садржано и техничко решење пројекта.
2)Информацију о локацији за КП бр,2340 и КП 2341 обе КО Брус, издату од општинске управе
Брус одсека за урбанизам и грађевинарство, број:350-191/2017-IV-06 od 22.11.2017.године.
3)Уговор о закупу копија у прилогу а оргинал на увид, између закуподавца Алексић
Сенише,ЈМБГ:1010957782611 Жиљци бб Брус и закупца” Vip mobile d.o.o.”,са седиштем у
ул.Милутина Миланковића 1ж,11070 Београд, МБ 20220023 кога заједнички заступају Натали
Делић,Старији директор за технику и Милан Залетел,Старији директор за финансије,закључен
01.02.2018.год.у Београду.
4)Копија овлашћења, А21435 од 05.12.2017.одине, којим привредно друштво” Vip mobile”
d.o.o., на основу Оквирног уговора о извоћењу радова на изградњи БТС (базна телефонска
станица) ОВЛАШЋУЈЕ се привредно друштво “Kodar Energomontaža d.o.o.” да у име Vip mobile
d.o.o., предузима све радње аквизиције и израде документације као и прибављања дозвола
како је дефинисано уговором, овлашћење дали Натали Делић Старији директор за технику и
Милан Залетел Старији директор за финансије.
5) Прилог 1 (Списак овлашћених запослених лица надлежних за послове аквизиције)
6)Копију уговора (Оквирни уговор о грађењу и услугама),измећу “Vip mobile do.o.” бр.8814 и
“Kodar Energomotaža d.o.o.” бр.02-221/390 од о9.02.2018.године.
7)Копија плана парцела број;2511,2341,2340,2342 и 2339 издате од РГЗ, Служба за катастар
непокретности Брус број; 953-1/2018-145 од 25.04..2018.године.
8) Извод из листа непокретности број:2147 К.О.Брус издатог од РГЗ, Служба за катастар
непокретности Брус број; 952-1/2018-611 од 25.04.2018.године.
Копија плана парцела и извод из листа непокретности су накнадно достављени на усмени
захтев органа као и општинскка административна такса те је захтев 25.04.2018.г. употпуњен.
Поступајући по предметном захтеву овај орган је сагласно члану 10. Став 1. и члана 29. Закона
о процени утицаја на животну средину (Сл.гласник РС, бр.125/04,36/09)обавестио

заинтересоване органе, организације и јавност путем огласа у дневном листу Новости од среде
04.04.2018.године и на сајту општине Брус wwwbrus.rs ради добијања мишљења на поднети
захтев.
У току разматрања и увида предметног захтева у законски предвиђеном року није било
достављених мишљења од стране органа,организација и јавности.
Разлози за дношење овог решења садржани су у члану 4.став1.и став 3. Закона о процени
утицаја на животну средину.
Увидом у садржину поднетог захтева за одлучивање утврђено је да се прдметни пројекат
налази на листи II ,тачка 12.Инфраструктурни пројекти подтачка 13) телекомуникацијски
објекти мобилне телефоније (базне радио станице),листа пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину-урдба (“Службени лист” РС бр. 114/08).
Инсталација, GSM900/UMTS2100/LTE800 радио-базне станице “KG3431_02 KS_Brus_ brdo”
планирана је у оквиру стамбеног објекта на одреси Жиљци бб,општина Брус, све према
техничком решењу датом у Стручној оцени оптерећења животне средине у локалној зони
базне станице мобилне телефоније.
( “ На ооснову резултата прорачуна електромагнетне емисије која потиче од предметне базне
станице опертера Vip mobile, може се закључити да је укупни Фактор изложености у свим
зонама у којима се може наћи човек, мањи од 1, те се базна станица “KG3431_02 KS_brdo”
оператера Vip mobile може користити на наведеној локацији.
Узимајући у обзир резултате прорачуна нивоа електромагнетне емисије која потиче од
базних станица оператера Vip mobile, може се закључити да максималне вредности
електричног поља на местима на којима се може наћи човек (унутар анализираних објеката и
на нивоу тла) не прелазе 10% референтних вредности прописаних Правилником у опсезима од
интереса (GSM900,UMTS2100,LTE800),осим на нивоу тла за систем GSM900.
На основу изведеног прорачуна и” Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног
интереса, врстама извора , начину и периоду њиховог испитивања”, посматрана базна станица
може бити окарактерисана као извор од посебног интереса. Уколико се,извештајем о
извршеним мерењима нивоа електромагнетног поља у околини извора при максималном
оптерећењу након изградње извора потврди налаз Стручне оцене оптерећења животне
средине да се ради о извору нејонизујућег зрачења од посебног интереса, корисник прибавља
решење за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса, које доноси
надлежно министарство, у складу са чланом 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.” )
На основу наведеног и разматраног, одлучено је као у диспозитиву.
Плаћена је републичка административна такса у износу од 2010,00 дин у складу са Законом о
Р.А.Т. (Сл.гласник РС, бр. 43/03,51/04,42/05,....117/2017) тарифни број 186, као и општинска
административна такса у износу од 830,00 динара (“Сл.лист општине Брус”,бр.2/2013.,тарифа
16 тачка 3.).
Обавештење о доношењу овог решења биће објављено у дневном листу Новости и на сајту
општине Брус wwwbrus.rs .
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Миистарству
заштите животне средине Републике Србије Београд, путем овог органа писмено или усмено
изјављена на записник или се шаље путем поште препоручено са уплатом 190.00 дин. ОАТ и
440,00дин.РАТ,о чему се као доказ прилажу оргинал признанице о извршеним уплатама
поменутих такси,у року од 15 дана од дана пријема решења,односно од дана обавештења
заинтересоване јавности о донетом решењу.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
-Носиоцу пројекта и подносиоцу захтева
-Архиви
ОБРАДИО
Саветник; Зоран Гавриловић,дипл.инж.пољ.

ШЕФ ОДСЕКА
Анкица Козић, дипл.инж.саобраћаја

