
Општинска управа општине Мало Црниће на основу члана 10. став 7. 
Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
број 135/04 и 36/09), објављује  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну 

средину пројекта радио-базне станице 
 ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' 

Привредно друштво Институт ''Ватрогас'' д.о.о. са седиштем у Новом Саду, 
Булевар Војводе Степе 66. по овлашћењу носиоца пројекта А1 Србија 
д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, број: А23179 
од 01.07.2021. године, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене 
утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне 
телефоније  ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'', на кп.бр. 269 Ко Велико 
Црниће, општина Мало Црниће. 

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није 
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, број: 501-
24/2021 од 16.06.2022. године. Донето решење заснива се на анализи 
захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и 
могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су 
узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II 
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 
 
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и 
изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана 
објављивања овог Обавештења. 
Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се 
преко првостепеног органа. 
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09). 
Текст решења објављен је на интернет страници Општине Мало Црниће 
www.opstinamalocrnice.rs /заштита животне средине. 
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 Општинска управа општине Мало Црниће на основу члана 10. став 4. 
и 6. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
број 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) 
и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Мало Црниће (''Службени 
гласник општине Мало Црниће'', број 5/19), поступајући по захтеву 
Привредног друштва Институт Ватрогас д.о.о. са седиштем у Новом Саду, 
Булевар Војводе Степе 66. по овлашћењу носиоца пројекта А1 Србија 
д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, број: А23179 
од 01.07.2021. године, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на 
животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније ''BA1384_02 
PO_VELIKO CRNIĆE'' на кп.бр. 269 KО Велико Црниће, општина Мало 
Црниће, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Утврђује се да за пројекат базне станице мобилне телефоније 
''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' на кп.бр. 269 KО Велико Црниће, 
општина Мало Црниће, носиоца пројекта А1 Србија д.о.о. Београд, ул. 
Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд (у даљем тексту: Носилац 
пројекта) није потребна процена утицаја на животну средину. 
 2. Носилац пројекта се обавезује да обезбеђује периодична 
испитивања извора нејонизујућег зрачења на локацији базне станице 
мобилне телефоније ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' у складу са Законом о 
заштити од нејонизујућих зрачења (''Службени гласник РС'', број 36/09) и 
важећим прописима који регулишу ову област и да податке добијене 
мониторингом доставља инспектору за заштиту животне средине општине 
Мало Црниће. 
 3. Налаже се носиоцу пројекта да у случају реконструкције и промене 
техничких карактеристика базне станице из тачке 1. овог решења, поднесе 
захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на 
животну средину. 
 4. О трошковима поступка донеће се посебно решење. 

О б р а з л о ж е њ е 
Привредно друштво Институт Ватрогас д.о.о. са седиштем у Новом 

Саду, Булевар Војводе Степе 66. по овлашћењу носиоца пројекта А1 Србија 
д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, број: 



А23179од 01.07.2021. године, поднело је захтев за одлучивања о потреби 
процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне 
телефоније ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' на кп.бр. 269 KО Велико 
Црниће, општина Мало Црниће. Пројектом је планирана изградња радио-
базне станице мобилне телефоније ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'', на 
кп.бр. 269. Ко Велико Црниће, општина Мало Црниће, са пројектованим 
системима GSM900, UMTS2100 и LTE800. Пројектом је планирана израдња 
сајта мобилног оператера А1 Србија д.о.о. Београд квадратног облика 
димензија 7.0x7.0m на закупљеном делу парцеле, ограђена плетеном жицом 
постављеном на челичним стубићима. За инсталацију антенског система 
предвиђено је постављање решеткастог стуба типа TS39/26, укупне висине 
H=39.25m. Торањ је пројектован као самостојећи стуб конзолног статичког 
система, троугаоног попречног пресека са променљивом дужином страна. У 
питању је решеткаста конструкција код које су појасни штапови и штапови 
испуне од цевастих шавних профила. На локацији је планирано постављање 
кабинета ZTE (H=2.1m) за напајање и батеријски backup, Nokia modula, 
RO.SOS i PPO ормана. Антенски систем на локацији биће тросекторски и 
чиниће га 3 панел антене типа AQU4518R4v06 
(GSM900/UMTS2100/LTE800) у азимутима 160°/275°/340°, респективно по 
секторима. Антене ће бити постављене на новом решеткастом стубу типа 
TS39/26, H=39.25m, преко нових антенских Н носача. Монтираће се укупно 
3 нова радио модула и још један место за будуће проширење. 

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, о 
поднетом захтеву обавештена је јавност путем оглашавања у средствима 
јавног информисања. У законом прописаном року није било достављених 
мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.  

Увидом у документацију достављену уз захтев, по спроведеном 
поступку разматрања захтева, Општинска управа је утврдила да се 
предметни пројекат налази под тачком, 12. подтачка 13. 
Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), 
Листе II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08). Базна станица 
мобилне телефоније ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' има укупну 
ефективну израчену снагу већу од 250W на сва три сектора за системе 
GSM900, UMTS2100 и LTE800. 

Носилац пројекта доставио је Уговор о закупу закључен између 
Слободана Миловановића из Великог Црнића власника кп.бр. 269, Ко 
Велико Црниће, и А1 Србија д.о.о. Београд од 15.07.2021. године и 
Информацију о локацији за парцелу број 269, Ко Велико Црниће, издату од 



Општинске управе општине Мало Црниће, број: 353-11/20 од 15.06.2020. 
године. Уз захтев носилац пројекта је приложио Стручну оцену оптерећења 
животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније 
''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'', пројекат број: 21-482-1/346 од 
14.09.2021. године коју је израдио Институт Ватрогас д.о.о., Булевар 
војводе Степе 66, Нови Сад, у којој је наведено да ће ниво електромагнетне 
емисије који ће потицати од базне станице мобилне телефоније када би сви 
системи радили максималним капацитетом, прорачуната изложеност 
укупном електромагнетном пољу у зони повећане осетљивости нигде не би 
прелазила рефернтну граничну вредност коју прописује Правилник о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима (''Службени гласник РС'', 
број 104/09). Такође је наведено да у зони повећане осетљивости на нивоу 
1,5м од подножја радио-базне станице прорачунате јачине електричног 
поља базне станице ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' оператера ''А1 Србија'' 
за опсеге фреквенција радио-система GSM900, UMTS2100 и LTE800 не 
прелази 10% одговарајућег референтног граничног нивоа, а ни граничне 
нивое. Наведено је да и у зони повећане осетљивости на најизложенијим 
спратовима објеката прорачунате јачине електричног поља које потичу од  
базне станице ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' оператера ''А1 Србија'' за 
опсеге фреквенција радио-система GSM900, UMTS2100 и LTE800 не 
прелази 10% одговарајућег референтног граничног нивоа, а ни граничне 
нивое. Из свега наведеног произилази да базна станица ''BA1384_02 
PO_VELIKO CRNIĆE'' оператера ''А1 Србија'' према прорачуну не угрожава 
животну средину, у складу са нормама из Правилника о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима (''Службени гласник РС'', број 104/09). У 
складу са нормама из Правилника, према прорачуну, базна станица 
''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' оператера ''А1 Србија'' са активним 
радио-системима GSM900, UMTS2100 и LTE800 не прелази 10% 
одговарајућег референтног граничног нивоа, што је потребно потврдити 
након исталације опреме и пуштања у рад (нулто мерење). 

Уз Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне 
станице мобилне телефоније ''BA1384_02 PO_VELIKO CRNIĆE'' носилац 
пројекта доставио је и Извештај о испитивању нивоа нивоа излагања људи 
високофреквентним електромагнетним пољима на локацији ''BA1384_02 
PO_VELIKO CRNIĆE'' коју је израдио Институт Ватрогас д.о.о. Нови Сад, 
Булевар војводе Степе 66, у коме је наведено да целокупна испитивања као 
и обрада резултата измерених вредности показују да на предметној 
локацији није прекорачена гранична вредност која је прописана 
Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима (''Службени 
гласник РС'', број 104/2009).  



Уколико носилац пројекта поступа у складу са условима утврђеним 
тачком 2. диспозитива овог решења и уколико се испоштују Мере и услови 
заштите животне средине предвиђене и достављене уз захтев, рад радио-
базне станице за мобилну телефонију неће значајније угрозити животну 
средину, односно ниво електромагнетног зрачења ће бити у границама 
дозвољеног. 

На основу свега напред наведеног, имајући у виду локацију 
предметне базне станице као и прорачуне и измерене нивое поља, одлучено 
је у свему као у диспозитиву овог решења. 

 
Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од обавештења 
странке о решењу, путем овог органа. Заинтересована јавност може 
изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог 
објављивања у средствима јавног информисања, путем овог органа. 

 
 
 
Обрађивач:                                                 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 

Јелица Мрдак, саветник,с.р.                       Драган Митић, дипл.правник,с.р. 
 

 


