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Република Србија 

ОПШТИНА ВАРВАРИН 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 501 – 56 / 2021 – IV 

Дана, 07.10.2021.године 

Варварин, Марина Мариновића 38 

 

 

 На основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, број 135/04 и 36/2019) члана 136. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, број 18/2016), Општинскa управa општине Варварин као надлежни 

орган, решавајући по захтеву предузећа „Телеком Србија“ а.д Београд, као носиоца Пројекта 

– базна станица за мобилну телефонију Телеком Србија „КСУ103/КСЛ103/КСО103 Варварин 

2“, у насељу Варварин, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I За пројекат – базна станица за мобилну телефонију Телеком Србија 

„КСУ103/КСЛ103/КСО103 Варварин 2“, у насељу Варварин – општина Варварин, на 

катастарској парцели број 90/7 К.О. Варварин (варош) - општина Варварин, на згради Дома 

културе, инвеститора – носиоца пројекта предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд, НИЈЕ 

ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. 

 

II У циљу заштите животне средине обавезе носиоца пројекта су: 

1. Базну станицу реконструисати у складу са важећим нормама и стандардима за ту 

врсту објекта; 

2. Након реконструкције, односно замене и постављања опреме базне станице станице 

мобилне телефоније, извршити: 

- прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини 

антенског система базне станице; 

- периодично испитивање нивоа електромагнетног поља након пуштања базне 

станице у рад у складу са законом и другим прописима; 

- достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег 

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

3. Антенски систем базне станице се мора поставити тако, да се у главном снопу 

зрачења антене не налазе антенски системи других каомерцијалних или 

професионалних уређаја, као ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором 

висине антене, као и правилним избором позиције антенског система на самом 

објекту. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд, поднело је дана 25.08.2021.године 

захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – базна 

станица мобилне телефоније „КСУ103/КСЛ103/КСО103 Варварин 2“, у насељу Варварин – 

општина Варварин, на катастарској парцели број 90/7 К.О. Варварин (варош) - општина 

Варварин, на згради Дома културе, инвеститора – носиоца пројекта предузећа „ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА“ а.д. Београд. 

 Подносилац је уз захтев приложио потребна документа за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину. 
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У складу са одредбама члана 10 став 1 и 2, а у вези са чланом 29 став 1 и 3 Закона о 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), 

Општинска управа је у листу „Данас“ који је изашао 03.09.2021. године, објавила 

обавештење заинтересованој јавности, органима и организацијама да у року од 10 дана од 

дана објавиљивања обавештења могу извршити увид у податке и документацију из захтева. 

Обавештење са детаљима о пројекту Општинска управа је објавила на огласној табли и на 

сајту општине Варварин – www.varvarin.org.rs. 

У остављеном року из обавештења, нико од представника заинтересоване јавности 

није доставио своје мишљење у вези са предметним пројектом. 

Увидом у достављену документацију уз захтев у поступку разматрања захтева у 

складу са одредбама члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину, Општинска 

управа Општине Варварин, као надлежни орган утврдила је да за горе наведени пројекат 

НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, што је и предочено 

заинтересованој јавности у обавештењу. 

Приликом одлучивања по поднетом захтеву и доношења коначне одлуке надлежни 

орган је у обзир узео и чињеницу да није било примедби од стране заинтересоване јавности, 

органа и организација који су били обавештени путем средстава јавног информисања 

објављивањем обавештења у листу „Данас“ од 03.09.2021. године, као и писаним путем 

објављивањем на огласној табли Општинске управе, односно објављивањем на сајту 

општине Варварин – www.varvarin.org.rs. 

На основу свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.  

 На основу члана 59. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине 

Варварин“, број 18/2016), и Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама општине Варварин („Службени листо општине Варварин“ број 7/2019), у 

предмету решава начелник Одељења за општу управу, заједничке послове и инспекцијски 

надзор, самостални саветник Дејан Бркић. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од пријема истог, а преко овог 

органа. Жалба се таксира са 490,00 динара Републичке административне таксе уплатом на 

текући рачун 840-742221843-57 са позивом на број 65108 по моделу 97. Заинтересована 

јавност, органи и организације могу изјавити жалбу под истим условима, с тим да рок за 

подношење почиње да тече од дана објављивања обавештења о донетом решењу у листу 

„Данас“. 

 

 Решење доставити: 

- Носиоцу пројекта предузећу „Телеком Србија“ а.д; 

- Надлежном инспектору за заштиту животне средине; 

- Објавити на огласној табли Општинске управе општине Варварин, као и 

на сајту општине Варварин – www.varvarin.org.rs; 

- Архиви Општинске управе општине Варварин 

- Оглас о донетом решењу објавити у листу „Данас“. 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

за општу управу, заједничке послове 

 и инспекцијски надзор 

Самостални саветник 

Дејан Бркић 


