Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове
IV03број 501-6/2020.
Датум: 02.11.2020.год.
Ариље
На основу члана 16.и члана 20.Закона о процени утицаја на животну средину
(“Сл. гласник”РС број 135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље даје

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЈАВНОМ УВИДУ,ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац
пројекта„Телеком Србија” Сектор за фиксну приступну мрежу,Служба за планирање и
изградњу
мреже
Крагујевац,Одељење
за
планирање
и
изградњу
мреже
Ужице,Пријепоље,Ужице, Југ Богданова бр.1. поднео захтев за давање сагласности на Студију
процене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојеће радио базне станице
мобилне телефоније UEO9/UEUO9/UEO9C056/UEO09 на КП број 91 КО Церова,која
подразумева реконструкцију UMTS2100 система са 2+2+2 на 3+3+3 примопредајника.
Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласност на предметну Студију објављено
је у часопису ИМД “Вести” из Ужица, број издања од 09.10.2020.год.
.
Презентација и јавна расправа о предметној Студији биће одржана
12.11.2020.год. у просторији сале СО Ариље у 12,00 часова.
Овај орган ће у року од три (3)дана од дана истека рока јавног увида у Студију
доставити Техничкој комисији извештај са прегледом мишљења и примедби
заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности,а у року од
петнаест(15) дана од дана истека рока јавне расправе,доставити носиоцу пројекта
преглед мишљења са евентуалним предлозима за измене и допуне Студије о процени
утицаја.
Начелник општинске управе:
Горица Петровић

Доставити:
1.Огласна табла ОУ Ариље
2.Званични сајт ОУ Ариље,рубрика Обавештења
3.Месна заједница Ариље Церова.
4.Телеком Србија, предузеће за телекомуникације,Београд,Таковска2.,регија Крагујевац

Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова
бр.1.
5.W-LINEd.o.o.,Аутопут за Загреб бр.22,11080Београд

6.Архива предмета

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
IV03 број 501-89/2018.
21.12.2018.
Ариље
На основу Закона о процени утицаја на животну средину ( “Службени гласник”
РС бр.135/04.и бр.36/09.),члан 22.,22.а и 23. и на основу члана 136. Закона о општем
управном поступку(“Службени лист” СРЈ бр.16/2016) Општинска управа општине
Ариље доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Техничке комисије за оцену студије
о процени утицаја на животну средину
Овим решењем образује се Техничка комисија за оцену
Студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне
телефоније УЕУ130,УЕЛ130"Ариље2-Општина”чија се изградња планира на КП број162/8КО
Ариље,Светог Ахилија бр.55.Ариље носиоца пројекта Телеком Србија предузеће за
телекомуникације,Београд,Таковска2.,регија Крагујевац Одељење за планирање и изградњу
мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.
Комисија је у саставу:
1.Давидовић Весна, дипл.правник, председник комисије,запослена у ОУ Ариље
2.Марковић Душко,дипл.инг.организ.наука,мастер еколог,запослен у ОУ Ужице
3.Радојевић Милијанко, дипл.инг.машинства,запослен у ЈП “Рзав”,Ариље
Задатак техничке комисије је да на основу сопствене стручне анализе наведене
студије,на основу мишљења заинтересованих органа и организација и
заинтересоване јавности,оцени да ли су предвиђене мере заштите за спречавање,
смањење и отклањање могућих штетних последица пројекта базне станице на животну
средину и здравље становништава у окружењу довољне,како у току изградње пројекта
тако и у току рада,у случају удеса или по престанку рада пројекта. Техничка комисија
је дужна да састави извештај о оцени студије и да га достави надлежном органу у року
од 30 дана од дана пријема студије.Трошкове рада техничке комисије сноси носилац
пројекта.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Сагласно члану 136. Закона о општем управном поступку, а у вези члана 22.,22.а
и 23. Закона о процени утицаја на животну средину,предвиђено је да надлежни орган
образује Техничку комисију за оцену Студије о процени утицаја на животну

средину.Разматрајући врсту и природу пројекта за који се врши процена утицаја на
животну средину и оцена студије, надлежни орган је извршио избор чланова комисије.
На основу наведеног, решено је као у диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се уложити жалба
Министарству за заштиту животне средине, у року од 15 дана од дана пријема овог
решења, упућену преко овог органа или самостално изјављену и таксирана у износу
од 440,00 динара Републичке административне таксе.

Начелник општинске управе:
Горица Петровић

Доставити:
1.Давидовић Весна,ОУ Ариље
2.Марковић Душко,Крцунова 6.,31000 Ужице
3.Радојевић Милијанко,ЈП “Рзав”,Улица Чачанска бб,31230 Ариље
4.Архива предмета

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
IV03 број 501-89/2018.
11.01.2019.
Ариље

Предмет:Обавештење о одржавању Јавног увида,презентације и јавне расправе за Студију о
процени утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне телефоније
УЕУ130,УЕЛ130"Ариље2-Општина”чија се изградња планира на КП број162/8КО
Ариље,Светог Ахилија бр.55.Ариље носиоца пројекта Телеком Србија предузеће за
телекомуникације,Београд,Таковска2.,регија Крагујевац Одељење за планирање и изградњу
мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.
Обавештавамо Вас да ће се Јавни увид,презентација и јавна расправа о предметној
Студији одржати 18.01.2019.год. у просторији сале СО Ариље у времену од 12,00часова.
Као члан Техничке комисије,позивамо Вас да присуствујете Јавном увиду, презентацији
и и јавној расправи за предметну Студију.

Општинска управа:
Бјекић Радосава

Доставити:
1.Давидовић Весна,ОУ Ариље.председник Комисије
2.Марковић Душко,Крцунова 6.,31000 Ужице,члан Комисије
3.Радојевић Милијанко,ЈП “Рзав”,Улица Чачанска бб,31230 Ариље,члан Комисије
4.Архива предмета

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
IV 03 број 501-89/2018.
28.01.2019.
Ариље
Предмет:
Захтев за допуну Студију о процени утицаја на животну средину пројекта
радио-базне станице мобилне телефоније UEU130/UEL130"Ариље2-Општина”

На основу члана 23. став 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.Гласник
РС“ број 135/2004 и 36/2009),по предлогу Tехничке комисије(Извештај Техничке комисије са
оценом Студије IV 03 број 501-89/2018.од 25.01.2019.),захтева се од носиоца пројекта да
изврши измене и допуне Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат радиобазне
станице мобилне телефоније UEU130/UEL130"Ариље 2-Општина” на КП број
162/8КО Ариље,Светог Ахилија бр.55.Ариље носиоца пројекта Телеком Србија предузеће за
телекомуникације,Београд,Таковска2.,регија Крагујевац Одељење за планирање и изградњу
мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1. (Студија број ЕМ-2018-290/ST) у следећем:
1. На јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину базне станице
мобилне телефоније ,,Ариље 2 (Општина)“ UEU130/UEL130 која је одржана
18.01.2019.године у скупштинској сали Општини Ариље, обрађивач Студије је
потврдио да су инсталиране и активне инсталације радио базних станица
УМТС2100 и ЛТЕ1800 оператера Телеком Србија. У складу са наведеним, ово
је Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину базне
станице мобилне телефоније,,Ариље 2 (Општина)“ UEU130/UEL130 –
исправити назив Студије и у тексту Студије исправити грешке. .
2. Јасно навести када је извршена реконструкција РБС и постављање РБС
мобилне телефоније ЛТЕ1800? Навести да ли су приликом реконструкције
РБС и постављања РБС ЛТЕ1800 промењене карактеристике претходно
постављање РБС УМТС2100 (снага, тилт, правац простирања)?
3. На страни 51. предметне Студије – 2.8. Преглед заштићених културних добара
– помињу се делови Златиборског региона – исправити грешку.
4. На страни 62. предметне Студије наводи се антенски стуб на к.п. 3284/1, КО
Апатин, на територији Апатина – исправити грешку.
На стр. 134 и 135. предметне Студије постоји грешку у тексту, и то: планирана
базна станица и након инсталирања базне станице... Радио базна станица
УМТС2100 и ЛТЕ1800 је већ инсталирана и активна и у питању је постојеће
стање на локацији – исправити грешку.
6. Ажурирати законску регулативу (ажурирати: Закон о планирању и изградњи,
Закон о електронским комуникацијама, Закон о заштити од пожара, Закон о
заштити природе). Неки Правилници су престали да важе.
5.

7. На основу Извештаја о испитивању електромагнетног зрачења извршеног
18.07.2018. године, број мерних тачака обухваћеним прелиминарним мерењима
је с обзиром да се ради о зони повећане осетљивости - недовољан. Новим
мерењем обухватити унутрашњост објеката Дечијег вртића у Ариљу,
унутрашњост Основне школе „Стеван Чоловић“, као и Дома Здравља у Ариљу.
Мерење вршити на најизложенијим местима електромагнетног поља РБС

УМТС2100 и ЛТЕ1800. У случају да ново мерење, односно испитивање ЕМ
зрачења антенског система покаже резултате који су већи од 10% референтних
граничних вредности у зонама повећане осетљивости дефинисаних
Правилником о границама излагања нејонизујућег зрачења, предлаже се да
оператер Телеком Србија А.Д. Београд смањи снагу или промени смер антене
РБС, тако да зрачење ЕМ емисије буде мање од 10% референтних граничних
вредности ЕМ емисије.
8. На основу Извештаја о испитивању електромагнетног зрачења резултати
испитивања показују да је јачина електричног поља Телеком ЛТЕ1800 базне
станице у испитној тачки Т6 виша од 10% референтне граничне вредности
прописане Правилником о границама излагања нејонизујућег зрачења. У складу
са тим, техничка комисија предлаже да се промени снагу антене или тилт
антене ЛТЕ1800 а све са циљем да ново мерење електромагнетног зрачења
покаже да је јачина електричног поља у испитној тачки Т6 мања од 10%
референтних граничних вредности.
9. Ради заштите чинилаца животне средине носилац пројекта Телеком Србија
дужан је да обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење или
отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, а посебно
наведене у одељку 8. («Опис мера») наведене Студије, као и да спроводи
програм праћења утицаја на квалитет животне средине, наведене у одељку 9.
(«Мониторинг») Студије, као и све остале мере одређене Студијом, која је
саставни део овог решења.
Рок за допуну предметне Студије је 45 дана од дана пријема захтева за допуну
од стране носиоца пројекта.
Уколико у остављеном року носилац пројекта не поступи по захтеву, ОУАриље
ће одбити захтев за сагласност на предметну Студију.
Прилог:
1.Извештај Техничке комисије

Поступак води:
Бјекић Радосава

1.Предузеће за телекомуникацију а.д.Београд,“Телеком Србија”Регија Крагујевац, Одељење за планирање
и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.
2.Архива предмета.

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
IV 03 број 501-89/2018.

01.04.2019.
Ариље
На основу члана 23. став 4.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.Гласник
РС“ број 135/2004 и 36/2009),по захтеву “Телеком Србија”Регија Крагујевац, Одељење за
планирање и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.број захтева IV 03
број 501-89/2018 од 15.03.2019. за продужење рока за достављање Студије са изменама и
допунама о процени утицаја затеченог стања на животну средину на сагласност за РБ станицу
мобилне телефоније UEU130/UEL130"Ариље2-Општина” на КП број 168/2 КО Ариље ОУ,
општине Ариље доноси
РЕШЕЊЕ
1. Одобрава се продужење рока за достављање Студије са изменама и допунама о
процени утицаја затеченог стања на животну средину на сагласност за РБ станицу
мобилне телефоније UEU130/UEL130"Ариље2-Општина” на КП број 168/2 КО Ариље.
Рок за извршење решења:.Рок за достављање предметне Студије је 13.04.2019.год.
Образложење:
ОУ Ариље је издала захтев за допуну Студије о процени утицаја на животну средину
затеченог пројекта радио-базне станице мобилне телефоније UEU130/UEL130"Ариље2Општина”на КП број 168/2КО Ариље,носиоца пројекта “Телеком Србија”Регија
Крагујевац,Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова
бр.1.број захтева IV 03 број 501-89/2018 од 28.01.2019.год. са роком достављања Студије 45
дана од дана пријема захтева.
Носилац пројекта је у закону предвиђеном року поднео захтев IV 03 број 501-89/2018
од 15.03.2019. за продужење рока за достављање предметне Студије и њене допуне.
На основу наведеног решено је као у диспозитиву 1.и 2.овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења носилац пројекта,као и заинтересована јавност,могу
уложити жалбу Министарству за заштиту животне средине РС,у року од 15(петнаест)
дана од дана пријема овог решења, а преко овог органа таксирану у износу од
440,00динара републичке административне таксе.
Начелник општинске управе:
Горица Петровић
1.Предузеће за телекомуникацију а.д.Београд,“Телеком Србија”Регија Крагујевац, Одељење за планирање
и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.
2.Архива предмета.

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
IV 03 број 501-89/2018.
24.04.2019.
Ариље

Предмет: Захтев за другу допуну Студију о процени утицаја затеченог стања на животну
средину пројекта радио-базне станице мобилне телефоније UEU130/UEL130"Ариље2Општина
На основу члана 23. став 4.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.Гласник
РС“ број 135/2004 и 36/2009),по предлогу Tехничке комисије(Извештај Техничке комисије са
оценом измењене и допуњене Студије IV 03 број 501-89/2018.од 22.04.2019.),захтева се од
носиоца пројекта да изврши измене и допуне Студије о процени утицаја затеченог стања на
животну
средину
за
пројекат
радиобазне
станице
мобилне
телефоније
UEU130/UEL130"Ариље 2-Општина” на КП број 162/8КО Ариље,Светог Ахилија
бр.55.Ариље
носиоца
пројекта
Телеком
Србија
предузеће
за
телекомуникације,Београд,Таковска2.,регија Крагујевац Одељење за планирање и изградњу
мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.(Студија број ЕМ-2018-290/ST-rev1 od
28.03.2019.) у следећем:
1. Јасно навести када је извршена реконструкција РБС и постављање нове РБС мобилне
телефоније ЛТЕ1800? Навести да ли су приликом реконструкције радио базне станице
промењене карактеристике претходно постављање РБС УМТС2100 (снага, тилт, правац
простирања)?
2. На страни 49. предметне Студије – 2.8. Преглед заштићених културних добара
– помињу се делови Златиборског региона и делови Града Ужица – исправити
грешку!
3. На страни 59. предметне Студије се помиње антенски стуб – исправити
грешку!
4. Ажурирати законску регулативу на стр. 141.
5. На основу Извештаја о испитивању ЕМ зрачења од 03.07.2018. год. резултати
испитивања су показали да је јачина електричног поља Телеком ЛТЕ1800 базне
станице у испитној тачки Т6 била виша од 10% референтне граничне вредности
за дати опсег. У складу са тим, техничка комисија је тражила или да се промени
снага антене или тилт антене ЛТЕ1800, а све са циљем да ново мерење покаже
да је јачина ЕЛ поља у испитој тачки Т6 мања од 10% референтне граничне
вредности за дати опсег.
На основу Извештаја о испитивању ЕМ зрачења од 30.03.2019. год резултати су
показали да је јачина ЕЛ поља Телеком ЛТЕ1800 базне станице у испитној тачки Т3
нижа од 10% референтне граничне вредности ЕМ емисије за дати опсег. Објаснити
да ли су тачке Т3 и Т6 исте мерне тачке? У извештају је наведено да је испитна тачка
Т6 стамбени објекат у ул. Св. Ахилија 39. на 3 спрату (на основу извештаја о
испитивању ЕМ зрачења од 03.07.2018. год), а испитна тачка Т3 се такође налази у
ул .Св. Ахилија 39., али на 2 спрату (на основу извештаја о испитивању ЕМ зрачења од
30.03.2019. год.).
6. Ако су то исте мерне тачке (Т3 и Т6), у Студији објаснити на који начин је
смањено ЕМ зрачење, односно зашто су сада мање измерене вредности ЕМ
зрачења за предметну испитну тачку у стамбеном објекту у ул.Св. Ахилија бр.39
за ЛТЕ1800 РБС?
7. Објаснити зашто нису вршена мерења за Дом Здравља у Ариљу и за Основну
школу Стеван Чилић?
8. На страни 40. Извештаја о испитивању ЕМ зрачења од 30.03.2019. год., имамо
грешку јер се помиње опсег ЛТЕ800 а не опсег ЛТЕ1800, исправити грешку!
Имајући у виду да је ово друга допуна предметне студије потребно је да се
исправљена студија достави у што је могуће краћем року (15 дана од дана пријема

захтева за допуну студије,рачунајући од 17.04.2019.год., када је ОУАриље примила
захтев за допуну измењене предметне студије.)
Уколико у остављеном року носилац пројекта не поступи по захтеву, ОУАриље
ће одбити захтев за сагласност на предметну Студију.

Прилог:
1.Извештај Техничке комисије

Поступак води:
Бјекић Радосава

Доставити:
1.Предузеће за телекомуникацију а.д.Београд,“Телеком Србија”Регија Крагујевац,
Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.
2.Архива предмета.

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
IV 03 број 501-89/2018.
20.05.2019.
Ариље

Предмет:
Достава Студије затеченог стања РБ станице мобилне телефоније
UEU130/UEL130"Ариље2-Општина са другом изменом и допуном ,“Телеком" Србија,
члану Техничке комисије
Поштовани.
Достављамо
Вам
Студију затеченог
стања
РБ
мобилне
телефоније
UEU130/UEL130"Ариље2-Општина са другом изменом и допуном ,“Телеком" Србија.
Молимо Вас да размотрите наведене измене и допуне Студије, састанете се са осталим
члановима Комисије и дате предлог на наведену Студију, односно Извештај о оцени Студије
РБ станице мобилне телефоније.

Општинска управа:
Бјекић Радосава

Доставити:
1.Марковић Душко,Крцунова 6.,31000 Ужице,члан Комисије
2.Архива предмета
Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
IV 03 број 501-89/2018.
05.06.2019.
Ариље
На основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 135/2004. и бр.36/2009.),на основу спроведеног поступка процене утицаја затеченог

стања на животну средину РБ станице мобилне телефоније UEU130/UEL130"Ариље 2Општина"на КП број 162/8 КО Ариље,Светог Ахилија бр.55.,Ариље и на основу члана 136.
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник” РС бр.18/2016. и
95/2018.),поступајући по захтеву за сагласност носиоца пројекта, Предузеће за
телекомуникације "Телеком Србија” А.Д. Београд,Таковска 2.,регија Крагујевац,Одељење за
планирање и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.Општинска управа
општине Ариље доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну
средину са изменама и допунама за пројекат РБ станице мобилне телефоније
UEU130/UEL130"Ариље 2-Општина",на КПброј 162/8 КО Ариље, Светог Ахилија
бр.55., Ариље, број студије ЕМ-2018-290/ST rev 2, od 06.05.2019.год.
2.Налаже се носицу пројекта да:
Након пуштања у рад предметне РБС, у року од 30 дана, изврши прво испитивање, односно
мерење нивоа електромагнетног поља РБС у околини извора, а у складу са Правилником о
изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду
њиховог испитивања („Сл.гласник РС“, бр.104/2009).Прво испитивање ЕМ зрачења
обавезно извршити у зонама у којима су највеће вредности електричног поља,а посебно
обратити пажњу на осетљива подручја (Дечији вртић, Образовни објекти).
Прво испитивање ЕМ зрачења поново покушати у тачки С8,Улица Светог Ахилија бр.39.
Документацију о извршеним испитивањима ЕМ зрачења треба доставити надлежним
институцијама Општине Ариље,инспекцији за заштиту животне средине.
3. Ради заштите чинилаца животне средине носилац пројекта дужан је да обезбеди услове и
спроведе мере за спречавање, смањење или отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на
животну средину, а посебно наведене у тачки 8. («Опис мера») наведене Студије, као и да
спроводи програм праћења утицаја на квалитет животне средине, наведене у тачки 9.
(«Мониторинг») Студије, као и све остале мере одређене Студијом.
Образложење:
Општинској управи општине Ариље обратио се захтевом за давање сагласности на
Студију о процени утицаја затеченог стања за пројекат РБ станице мобилне телефоније
UEU130/UEL130"Ариље 2-Општина",на КПброј 162/8 КО Ариље, Светог Ахилија бр.55.,
Ариље, носилац пројекта Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија” А.Д.
Београд,Таковска 2.,регија Крагујевац,Одељење за планирање и изградњу мреже
Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.
О поднетој Студији Општинска управа је обавестила јавност,заинтересоване органе и
организације и ставила Студију на јавни увид у периоду од 14.12.2018.-24.12.2018.год.,сходно
члану 20.Закона о процени утицаја на животну средину.
Текст обавештења објављен је у недељном часопису “Вести” Ужице, на огласној табли ОУ
Ариље,званичном сајту општине Ариље,www.org.arilje.rs, месној заједници Ариље 1.,Дечији
вртић Ариље,Милоша Глишића бр.34,Ариље,.Основна шлола “Стеван Чоловић”,Ариље,Дом
здравља Ариље,Војводе Мишића бр.26., Ариље.
На поднети захтев за издавање сагласности на предметну Студију процене утицаја на
животну средину нису достављене примедбе од стране заинтересоване јавности и
заинересованих органа.
Општинска управа одржала је дана 18.01.2019.године у 12,00 часова Јавну расправу за

заинтересоване органе,организације и јавност.(Записник са Јавне расправе IV03 број 50189/2018).Након одржане Јавне расправе Техничка комисија, формирана решењем Општинске
управе IV03 број 501-89/2018. од 21.12.2018.. године, израдила је стручну анализу и доставила
Извештај ОУ о оцени Студије о процени утицаја ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА на животну средину за
предметни пројекат, Извештај број IV 03 број 501-89/2018.од 25.01.2019.
На основу наведеног извештаја Техничке комисије, надлежни орган ОУ Ариље је
доставио носиоцу пројекта захтев за прву допуну и измену предметне студије IV 03 број 50189/2018. од 28.01.2019.год., а 24.04.2019.год и захтев за другу допуну и измену предметне
студије.
средину затеченог 28.05.2019.год Техничка комисија је на достављену другу измену и
допуну предметне студије доставила надлежном органу Извештај број IV 03 број 501-89/2018
у којем констатује да је носилац пројекта поступио у свему по указаним примедбама и да је
измењена и допуњена студија о процени утицаја на животну стања за пројекат РБ станице
мобилне телефоније UEU130/UEL130"Ариље 2-Општина",на КПброј 162/8 КО Ариље, Светог
Ахилија бр.55., Ариље,израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ број 69/05).
На основу наведеног и на основу Извештаја Техничке комисије 01број 501-89/2018.од
28.05.2019.год.дата је сагласност на предметну Студију и решено је као у тачкама 1.,2.и 3.
диспозитива решења.
Обавештење о донесеном Решењу за давање сагласности на Студију процене утицаја
за наведени пројекат базне станице мобилне телефоније биће објављено сходно члану 25.став
1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004.
и бр.36/2009.)од стране носиоца пројекта у року од десет дана од дана доношења решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку.Носилац пројекта,
као и заинтересована јавност,могу повести управни спор пред надлежним судом у року
од 30 дана од дана објављивања решења.
Начелник ОУ:
Петровић Горица

Доставити:
1.Предузеће за телекомуникацију а.д.Београд,“Телеком Србија”Регија Крагујевац,
Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.
2.Архива предмета.

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
IV 03 број 501-89/2018.
06.06.2019.
Ариље

На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ бр. 135/2004. и бр.36/2009.) Општинска управа општине
Ариље издаје
ОБ АВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је за пројекат
затеченог стања телекомуникационог објекта радио-базне станице мобилне телефоније

УЕУ130,УЕЛ130"Ариље2-Општина”на КП број162/8КО Ариље,Светог Ахилија бр.55. Ариље
носиоца пројекта "Телеком Србија",Предузеће за телекомуникације,Београд,Таковска2.,регија
Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова
бр.1. донето решење о сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на
животну средину са изменама и допунама, број студије ЕМ-2018-290/ST rev 2, od
06.05.2019.год.
Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење сваког радног дана
од 08-12 часова у Општинској управи општине Ариље,Светог Ахилија бр.53.,
канцеларија број 3.Решење о давању сагласности на предметну Студију је коначно,а
носилац пројекта, као и заинтересована јавност,могу повести управни спор пред
надлежним судом у року од 30 дана од дана објављивања решења.
Начелник ОУ:
Петровић Горица

Доставити:
1.Огласна табла ОУ Ариље
2.Званични сајт ОУ Ариље,www.org.arilje.rs ,рубрика "Обавештења"
3.ИМД “Вести”,Ужице,Љубе Стојановића 5.,рубрика “Огласи”
4.Месна заједница Ариље 1.
5.Т елеком Србија, предузеће за телекомуникације,Београд,Таковска2.,регија

Крагујевац
Одељење
за
планирање
и
изградњу
мреже
Ужице,Пријепоље,Ужице,Југ Богданова бр.1.
6.Основна шлола “Стеван Чоловић”,Ариље, за директора Божидар Стојић
7.Дечији вртић Ариље,Милоша Глишића бр.34,Ариље,за директора Нада
Павловић
8.Дом здравља Ариље,Војводе Мишића бр.26., Ариље, за директора Ивана
Антовић
9.Архива предмета

