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Општинска управа Нови Бечеј – Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 24.
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, брoj 135/04 и 36/09), члана 136. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'',бр. 33/97 и 31/01 и на основу овлашћења Начелнице
Општинске управе Нови Бечеј, број IV 03-031-10/2016 од 04.01.2016. године и
члана 21. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи Нови Бечеј, број IV 03-110-11/2015 и члана 14.
Одлуке о организацији Општинске управе Нови Бечеј (''Службени лист Општине
Нови Бечеј, број 9/08,19/12, 19/15 и 27/15), поступајући по поднетом захтеву
за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
Радио-базне станице „НС2495-02 ЗР Нови Бечеј кеј“ у Новом Бечеју Трг
Ослобођења бр. 1. на тераси Дома здравља, бр. парцеле 5577 к.о. Нови Бечеј у
општина Нови Бечеј, носиоца пројекта Vip mobile doo Београд ул. Милутина
Миланковића 1ж и овлашћења бр. V ов. бр. 335/09 од 05.03.2009 године да
инвеститора у управним радњама заступа предузеће Кодар Енергомонтажа доо,
доноси
РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину
Радио-базне станице „НС2495-02 ЗР Нови Бечеј кеј“ у Новом Бечеју Трг
Ослобођења бр. 1. на тераси Дома здравља, бр. парцеле 5577 к.о. Нови Бечеј,
општина Нови Бечеј, носиоца пројекта Vip mobile doo Београд ул. Милутина
Миланковића 1ж и овлашћења бр. V ов. бр. 335/09 од 05.03.2009 године да
инвеститора у управним радњама заступа предузеће Кодар Енергомонтажа доо,
која је израђена у свему према одредбама Закона о процени утицаја на животну
средину и другим прописима.
II. Носилац пројекта Vip mobile doo Београд ул. Милутина Миланковића
1ж дужан да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом о
процени утицаја на животну средину из тачке 1. овог решења, а нарочито:
1) у току рада пројекта:
а) Опште мере:
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-оградити и заштитити простор на коме се налази базна станица мобилне
телефоније и на видном месту поставити упозорење о забрани приступа
неовлаштеним лицима.
-отпадне материје које се јаве током изградње објекта, морају се
уклонити у складу са важећим прописима.
б) мере за смањење штетних утицаја
-после инсталације и пуштањa у рад базне станице мобилне телефоније
извршити мерење нивоа електромагнетског поља у тачкама од посебног
интереса и доставити извештај о измереним вредностима електромагнетног
поља Агенцији за заштиту животне средине и инспекцији за заштиту животне
средине општине Нови Бечеј.
-спровести заштиту од хемијског загађења животне средине уклањањем
замењених акумулатора, антена и електронских компоненти из базне станице у
објекат предвиђен за чување ове врсте отпада.
2). Мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица
удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројeкта:
- примена Правилника о раду за ванредне прилике и Плана у случају удеса.
3).Носилац пројекта је дужан да
-обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину,
предвиђеног Студијом o процени утицаја на животну средину, периодичним
испитивања нивоа електромагнетног поља у одговарајућим тачкама у
непосредној близини базне станице у складу са Правилником о изворима
нејонизујућих зрчења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду
њиховог испитивања “Сл. гласник РС“ бр. 104/09.
-достави извештај о измереним вредностима електромагнетног поља
Агенцији за заштиту животне средине и инспекцији за заштиту животне средине
општине Нови Бечеј.
У случају реконструкције, промене техничких карактеристика, начина
рада, снаге или положаја базне станице извршити контролно мерење нивоа
електромагнетног поља у одговарајућим тачкама у непосредној близини базне
станице и извештај о мерењима доставити Агенцији за заштиту животне
средине и инспекцији за заштиту животне средине општине Нови Бечеј.
Образложење
По захтеву носиоца пројекта Vip mobile doo Београд Милутина ул.
Миланковића 1ж и овлашћења бр. V ов. бр. 335/09 од 05.03.2009 године да
инвеститора у управним радњама заступа предузеће Кодар Енергомонтажа доо,
од 15.12.2017. године, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Радио-базне станице „НС2495-02 ЗР Нови Бечеј кеј“
у Новом Бечеју Трг Ослобођења бр. 1. на тераси Дома здравља, бр. парцеле
5577 к.о. Нови Бечеј општина Нови Бечеј, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове грађевинарство, локални економски развој и заштиту
животне средине Општине Нови Бечеј спровео је Законом о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09),
предвиђени поступак, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа,
организација и заинтересоване јавности.
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Решењем број IV 05-501-95 од 21.12.2017. године, образована је
Техничка комисија за оцену Студије о процени утицаја на животу средину, која
је испитала Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Радиобазне станице „НС2495-02 ЗР Нови Бечеј кеј“ у Новом Бечеју Трг Ослобођења
бр. 1. на тераси Дома здравља, бр. парцеле 5577 к.о. Нови Бечеј у општина
Нови Бечеј и мишљења заинтересованих органа, организација и заинтересоване
јавности и након законом утврђеног спроведеног поступка, о свом раду je овом
органу доставила извештај број IV 05-501-95 од 12.01.2018. године са оценом
предметне Студије о процени утицаја и предлогом да се на исту дâ сагласност.
На основу спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, одлучено
је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути
управни спор пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема овог
решања, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку.

Самостални стручни сарадник
Драган Раушки дипл. инж.

Доставити
1.Носиоцу пројекта
2.Заинтересованим органима
3.Средствима јавног информисања
4.Архиви

