
 

Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ириг,  

у  складу  са  чланом 29. 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 ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе 

општине Ириг, на основу уредно поднетог захтева носиоца пројекта ''Tелеком 

Србија'' а.д., Београд, ул. Таковска бр. 2, спровела је поступак одлучивања о потреби 

процене утицаја пројекта  ''БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „Јазак“ – 

SМ43 SМU43 SМО43'' на животну средину, чија се реализација планира на 

катастарској парцели 524/2 К.О. Jазак.  По спроведеном поступку донето је решење 

бр. 02-501-14/2021 од 31.05.2021. године којим је утврђено да за предметни 

пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, али се одређује 

носиоцу пројекта да обезбеди одговарајуће мере које се подразумевају у току 

постављања опреме и експлоатације објекта у складу са законом и другим 

прописима. 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о 

локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, 

података добијених на основу прорачуна, где су максималне прорачунате 

вредности електричног поља за опсеге GSM900, LTE800 и UMTS2100 у свим 

испитним тачкама ниже од референтних вредности које прописује Правилник о 

границама излагања нејонизујућим зрачењима (''Службени гласник РС'', бр. 

104/09), 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). 

Против овог решења заинтересована јавност, органи и организације могу 

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине из Новог Сада, путем овог органа у року од 15 дана од дана објављивања 

овог обавештења.                                                                          

Служба за привреду и локални    

         економски развој 

 

 


