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РепубликаСрбија 
АутономнапокрајинаВојводина 
Општина Чока 
Општинска управа 
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за 
спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности 
Број:501-20/06/2020-III 
Датум: 04.11.2020.године 
Чока 
Потиска бр.20 

 
Општинска управа општине Чока - Одељење за привреду, пољопривреду, развој, 

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - 
комуналне делатности на основу члана 2.тачка 2. алинеја 3., члана  18.,члана 24.и 28. Закона 
о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 36/09), члана 136.став 
1.Закона о општем управном поступку („Сл.гласникРС“,бр.18/16 и 95/18–аутентично тумачење) 
и члана 10. Одлуке о Општинској управи („Службени лист општине Чока, 
бр.16/2010, 14/2013, 4/2015, 20/2016, 23/2016, 13/2017 и 11/2018) поступајући по 
захтеву носиоца пројекта „VIP MOBILE“ d.o.o., Београд Милутина Миланковића 1 ж Нови 
Београд, доноси: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

I Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Радио базне 
станице мобилне телефоније NS2500_01  K I _  Sanad , на катастарскoj парцели број 
387 КО Санад, на територији општине  Чока, улица Светозара Милетића број 12, израђену од 
стране предузећа за трговину и услуге „W-LINE“ д.о.о., Београд-Земун, Аутопут за Загреб 
бр.22,oзнаке:ЕМ-2020-118/СТрев1од 08.10.2020.године. 

 

II Налаже се носиоцу пројекта да у свему испоштује мере прописане студијом, а 
нарочито опис мера, предвиђених у циљу спречавања, смањења, и где је то могуће, 
отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину (поглавље 8) и програм 
праћења утицаја на животну средину (поглавље 9). 

 

III Носилац пројекта је у обавези да испоштује и друге услове и сагласности 
надлежних органа и организација у складу са посебним законом. 

 

IV Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања овог 
решења започне извођење пројекта из тачке 1. овог решења.  

 

V Решење и предметна Студија о процени утицаја на животну средину 
саставни су део техничке документације. 

 
 

Образложење 
 

Дана 05.08.2020.године, привредно друштво Кодар Енергомонтажа доо из Београда по 
овлашћењу носиоца пројекта обратило се овом Одељењу као надлежном органу са захтевом 
за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат: 
Радио базне станице мобилне телефоније „NS2500_01 KI_ Sanad", на катастарскoj парцели 
број 387КО Санад, на територији општине  Чока, улица Светозара Милетића број 12.                                            
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Уз захтев подносилац је приложио: три примерка студије под бројем EM-2020-118/ST, 
Београд, од дана 22.07.2020.године, електронску верзију студије, нетехнички краћи приказ ЕМ-
2020-118/S T , Решење да је потребна израда студије о процени утицаја бр.501-20/02/2020 –
III од дана 02.07.2020.године и потврду о уплати републичке административне таксе у износу 
од 42.340,00 динара. 

Решењем број 501-28/2020-III од 11.08.2020.године у складу са чланом 22. Закона о 
процени утицаја на животну средину, образована је Техничка комисија са задатком да достави 
извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке о давању, односно 
одбијању давања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. 

Ускладу са чланом 29.Закона о процени утицаја на животну средину, о поднетом 
захтеву, времену и месту јавног увида и јавне расправе, обавештена је јавност путем сајта 
општине Чока (10.08.2020.године), средстава јавног информисања („Мagyar Szó”–
15.08.2020.године, „Дневник“ – 13.08.2020.),  заинтересованим органима и организацијама 
достављено обавештење  путем поште (МЗ„Санад“), те је организован јавни увид и јавна 
расправа, ускладу са Законом. 

Током трајања јавног увида није било представника заинтересованих органа, 
организација и јавности за извршење јавног увида. На јавној расправи одржаној 
04.09.2020.године у просторији општине Чока (канцеларија бр 9) присутни су били 
представници надлежног органа, представник израђивача студије и представник инвеститора. 
На јавној расправи није било присутних представника заинтересованих органа, организација и 
јавности. 

О организованом јавном увиду и јавној расправи, ускладу са чланом 22а Закона о 
процени утицаја на животну средину надлежни орган Општинске управе је сачинио записник 
са примедбама и доставио га Техничкој комисији дана 07.09.2020.године. 

Техничка комисија је након одржане седнице дана 08.09.2020.године, органу доставила 
записник са мишљењима и предлозима за измене и допуне студије.  

Примедбе техничке комисије у предлогу за измене и допуне студије су се огледале у 
следећем: 

 
1. У целом тексту Студије о процени утицаја на животну средину, пречистити текст и оставити 
само оно што се односи на конкретан објекат, тј.антенски систем, који је предмет Студије. 
 
2. Потребно је прибавити услове надлежних органа и организација, као и мишљења истих на 
израђену Студију, пре свега надлежног завода за заштиту споменика културе и Покрајинског 
завода за заштиту природе. 
 
3.У тачки 2.2. Микролокација, допунити, да се предметна локација налази у насељу Санад, у 
зони централних садржаја. 
 
4.Навести како ће се вршити напајање електричном  енергијом и повезивање на 
телекомуникациону мрежу. 
 
5.У Закључку не треба понављати оно што је већ раније дато у појединим поглављима, 
довољна је само констатација утицаја на основу изложеног у претходним тачкама. 
 
6.Потребно је у потпуности изменити поглавље 2 у Студији а у складу за Правилником о 
садржини студије утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр 69/2005) и уредити 
на следећи начин: 
- копију плана катастарских парцела на којима се предвиђа извођење пројекта са уцртаним 

распоредом свих објеката; 
- податке о потребној површини земљишта у м² за време извођења радова са описом 

физичких карактеристика и картографским приказом одговарајуће размере, као и површине 
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која ће бити обухваћена када пројекат буде изведен; 
- приказ педолошких, геоморфолошких, геолошких и хидрогеолошких и сеизмолошких 

карактеристика терена; 
- податке о изворишту водоснабдевања (удаљеност, капацитет, угроженост, зоне санитарне 

заштите) и о основним хидролошким карактеристикама; 
- приказ климатских карактеристика са одговарајућим метеоролошким показатељима; 
- опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности (заштићених) ретких и угрожених 

биљних и животињских врста и њихових станишта и вегетације; 
- преглед основних карактеристика пејзажа; 
- преглед непокретних културних добара; 
- податке о насељености, концентрацији становништва и демографским карактеристикама у 

односу на објекте и активности; 
- податке о постојећим привредним и стамбеним објектима и објектима инфраструктуре и 

супраструктуре. 
 
Напомена: све податке је потребно дати за Микролокацију, где се налази црква на којој се 
поставља објекат базне станице а не податке за целу општину Чока (осим података о 
Климатским карактеристикама) 
Подаци за природна и културна добра морају бити презентовани на основу услова надлежних 
органа и организација. 
 
7.Део 3 Опис пројекта преформулисати и преузети податке из Идејног пројекта који је урађен 
баш за ову предметну базну станицу, а у складу са Чланом 4. Предметног Правилника 
- опис претходних радова на извођењу пројекта; 
- опис објекта, планираног производног процеса или активности, њихове технолошке и друге 
карактеристике; 
- приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног 
материјала за изградњу и др.; 
- приказ врсте и количине испуштених гасова, воде, и других течних и гасовитих отпадних 
материја,посматрано по технолошким целинама укључујући емисије у ваздух, испуштање у 
површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљиште, буку, вибрације, топлоту, 
зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др.; 
- приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање и сл.) свих врста отпадних 
материја; 
- приказ утицаја на животну средину изабраног и других разматраних технолошких решења. 
 
Поглавља попут 3.1.и 3.5. уклонити јер нису у складу са Правилником. 
 
8.Поглавље приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао такође променити 
генерички текст и прилагодити датом објекту и датој микролокацији обрађујући следећа 
подпоглавља ове тачке а у складу са Правилником на следећи начин: 
- локацију или трасу; 
- производне процесе или технологију; 
- методе рада; 
- планове локација и нацрте пројеката; 
- врсту и избор материјала; 
- временски распоред за извођење пројекта; 
- функционисање и престанак функционисања; 
- датум почетка и завршетка извођења; 
- обим производње; 
- контролу загађења; 
- уређење одлагања отпада; 
- уређење приступа и саобраћајних путева; 
- одговорност и процедуру за управљање животном средином, 
- обуку; 
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- мониторинг; 
- планове за ванредне прилике; 
- начин декомисије, регенерације локације и даље употребе. 
 
9. Приказ стања животне средине допунити егзактним подацима о утицају на становништво у 
контексту њиховог боравка како у црквеном тако и у стамбеним објектима који су у зони 
утицаја базне станице. 
 
10. Опис могућих значајнијих утицаја пројекта на животну средину. 
 
Поглавље је потребно кориговати у подтачкама 6.5.и 6.6. а у складу са условима надлежних 
органа и организацијама који су исходовани у току израде ИДР. 
Подпоглавље 6.10 прилагодити конкретној базној станици и конкретизовати текст на мањи број 
суштински важних података и текста.Поједина поглавља попут 6.10.2 су непотребна, јер се 
преписују подзаконска акта у њима.Цео текст прерадити у конкретан текст који се односи само 
на ову базну станицу и њене утицаја на животну средину. 
 
11.У поглављу 9 Програм заштите животне средине дефинисати тачан распоред периодичних 
мерења. Није прихватљиво да она не буду прописана за ову врсту објекта као стална обавеза 
инвеститора. 
 
12.Закључак је неприхватљиво дугачак. Скратити га и свести на суштину и закључке до којих 
се дошло прорачунима. 
 
У циљу давања сагласности на Студију, исту је потребно у потпуности ревидирати у складу са 
датим примедбама и Правилником о садржини студије утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр 69/2005). 
 
Предлог: Прибавити неопходне услове и уградити у Студију о процени утицаја на животну 
средину, као и извршити корекцију текста у складу са горе наведеним. 
 

Органу је достављен предлог за измене и допуне студије,  захтев за измене и допуне 
студије Одељење је проследило носиоцу пројекта и овлашћеном заступнику. 

Органу је достављена измењена и допуњена студија бр.EM-2020-118/STрев1 од 
08.октобар.2020.године, иста је прослеђена техничкој комисији дана 1 6 . 1 0 .2020.године. 
Након одржане седнице дана 30.10.2020.године органу је достављен извештај са оценом 
студије и предлогом одлуке о давању сагласности. 

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања на основу увида у захтев за 
давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и извештај са оценом 

студије и предлогом одлуке о давању сагласности. 

Увидом у захтев за давање сагласности орган је утврдио да је исти поднет од стране 
привредног друштва Кодар Енергомонтажа доо из Београда по овлашћењу носиоца пројекта 
„ВИП мобиле“ д.о.о.Београд за пројекат РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ „NS2500_01KI Sanad“, који 
се планира на катастарској парцели 387 КО Санад општина Чока (WGS84 координате  
45º58'31.27" N и 20º06'18.8"E), надморска висина је 81м. Инсталација базне станице 
„NS2500_01KI Sanad“ планира се у оквиру Православне цркве на адреси Светозара  Милетића 
12 на територији општине Чока.  

Из извештаја са оценом студије и предлогом одлуке о давању сагласности на студију 
број 501-28/02/2020-IIIод 30.10.2020. са мишљењима чланова Техничке комисије, уз који је 
приложен записник са седница Техничке комисије, утврђено је да је Техничка комисија 
спровела поступак оцењивања на основу законски прописаних критеријума, те да је навела да 
студија задовољава критеријуме предвиђене Законом о процени утицаја на животну 
средину(„Сл.гласникРС“,бр.135/04и36/09) и Правилником о садржини студије о процени 
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утицаја на животну средину („Сл.гласникРС“,бр.69/05), као и да су мере за спречавање, 
смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на 
локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по 
престанку рада пројекта, предвиђене у студији подобне. На основу наведеног Техничка 
комисија је предложила надлежном органу давање сагласности на предметну студију. 

Чланом 24.став1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 
бр.135/04 и 36/09) предвиђено је да надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на 
студију о процени утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја Техничке комисије. 

На основу горе наведеног, орган је донео одлуку као у диспозитиву. 

Такса по тарифном броју 186. 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., 
61/17усклађени дин.изн.,113/17 , 3/18–испр., 50/18-усклађенидин.изн., 95/18, 38/19 усклађени 
дин. изн., 86/19, 90/19 испр, 98/2020 усклађени дин. изн ) уплаћена у корист рачуна број 840-
742221843-57, позивнаброј97 47 211. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог 
решења носилац пројекта може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 
дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана 
објављивања обавештења о донетом решењу у средствима информисања. 

 
Обрадио:                                                                                  в.д. начелника Општинске управе 
 

  Ева Шевењхази- самостални саветник                                           Ардала Тамара, дипл.правник 
 

Решењедоставити: 
1. Носиоцу пројекта, 
2. Инспектору заштите животне средине, 
3. Архиви. 


