
САДРЖИНА ЛИСТА ЈАВНЕ КЊИГЕ 

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање 

о потреби процене утицаја. 

За пројекат базна станица „Горње 

Рудине“- УЕ110 и УЕУ110  

2. Евиденциони број захтева. Број 501-57/2014-05 

3. Број досијеа.  

4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоца 

пројекта: 

 

1) име/назив предузећа; 

 

2) адреса; 

 

3) подаци о регистрацији; 

 

4) шифра делатности; 

 

5) контакт особа; 

 

6) телефон, fax, е-mail. 

 

1. Предузеће за 

телекомуникације, “Телеком 

Србија“ а.д.; 

2. Таковска 2, 11 000 Београд, 

извршна јединица Ужице, 

Трг партизана бр.12; 

3. Предузеће за 

телекомуникације „Телеком 

Србија“ а.д., Београд, датум 

регистрације: 

21.02.2005.године 

4. 6110 

5. Милован Маринковић 

031/511-885; 064/617 41 92 

 

5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца 

пројекта: 

 

1) упитник – Прилог 2 или 4; 

 

2) мишљење и услови надлежних 

органа и организација; 

 

3) друга документација. 

 

Попуњен упитник, садржина 

захтева за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну 

средину 

Информација о локацији број 353-

56/14-03 од 05. маја 2014. године 

Ситуациони план 

Услови за прикључење на 

електроенергетску мрежу број 55-

31/13 од 11. јула 2013. године 

Извод из листа непокретности број 

4496 КО Чајетина од 02. априла 

2014. године 

Основни параметри базних станица 

УЕ110(GSM) и УЕУ110(UMTS) 

Доказ о уплати републичке 

административне таксе 

Уговор о закупу земљишта 

Стручна оцена оптерећења 



животне средине 

6. Одлука о потреби процене утицаја: 

 

1) назив надлежног органа; 

 

2) датум и број. 

Одлука да није потребна процена 

утицаја – решење Општинске 

управе Чајетина, број 501-57/2014-

05 од 28.октобра 2014. године. 

 

7. Подаци о обавештавању јавности: 

 

1) о достављању одлуке; 

 

2) о јавној презентацији/расправи; 

 

3) подаци и документа о учешћу 

јавности. 

 

 Обавештење да је поднет захтев за 

одлучивање о потреби процене 

утицаја од 03.10.2014. – Недељник 

Вести. 

Обавештење да је донето решење 

да није потребна процена утицаја 

од 31.10.2014. – Недељник Вести. 

Дописи заинтересованој јавности, 

органима и организацијама: МЗ 

„Рудине“, Еколошко удружење 

„Златни бор“, удружење грађана 

„е-зона“, удружење грађана „стари 

влах“, удружење за развој туризма 

и екологије „Сердар“ 

Јавни увид од 03. октобра 2014. 

године до 13. октобра 2014. године 

8. Жалбе.  

9. Одлука по жалби.  

10. Подаци о достављању одлуке по жалби.  

11. Захтев за одређивање обима и садржаја 

студије о процени утицаја на животну 

средину. 

 

12. Подаци о прилозима уз захтев за 

одређивање обима и садржаја студије о 

процени утицаја на животну средину. 

 

13. Подаци о прибављеним мишљењима на 

захтев за одређивање обима и садржаја 

студије о процени утицаја на животну 

средину. 

 

14. Одлука о обиму и садржају студије о 

процени утицаја на животну средину. 

 

15. Подаци о обавештавању о одлуци о 

садржају и обиму студије о процени 

 



утицаја на животну средину. 

16. Одлука о обиму и садржају студије о 

процени утицаја на животну средину. 

 

17. Подаци о обавештавању о одлуци о 

обиму и садржају студије о процени 

утицаја на животну средину. 

 

18. Захтев носиоца пројекта за давање 

сагласности на студију о процени 

утицаја 

на животну средину. 

 

19. Подаци о: 

 

1) студији о процени утицаја на 

животну средину; 

 

2) прилози уз захтев носиоца 

пројекта за давање сагласности 

на студију о процени утицаја на 

животну средину. 

 

20. Подаци о правним и физичким лицима 

и стручњацима који су израдили 

студију о процени утицаја на животну 

средину. 

 

 

21. Подаци о обавештавању о пријему 

студије о процени утицаја на животну 

средину, о заказивању и одржавању 

јавне расправе. 

 

22. Подаци о достављању носиоцу 

пројекта мишљења на студију о 

процени утицаја на животну средину. 

 

23. Подаци о пријему измењене и 

допуњене студије о процени утицаја на 

животну средину. 

 

24. Подаци о достављању студије о 

процени утицаја на животну средину 

техничкој комисији. 

 

25. Извештај техничке комисије и подаци о 

изменама и допунама студије о 

процени утицаја на животну средину. 

 

26. Одлука о давању/одбијању сагласности   



на студију о процени утицаја на 

животну средину. 

27. Подаци о достављању/објављивању 

одлуке о давању/одбијању сагласности 

на студију о процени утицаја на 

животну средину. 

 

28. Подаци о инспекцијској контроли: 

 

1) датум и време контроле; 

 

2) имена лица присутних током 

вршења инспекцијске контроле; 

 

3) начин вршења инспекцијске 

контроле; 

 

4) записник о извршеној контроли; 

 

5) наложене мере; 

 

6) изречене санкције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Подаци о овлашћеном лицу и његов 

потпис. 

 

 

 

 

 


