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ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ 

САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ  

  

 

 Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа 

''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Одељење 

за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након 

спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију 

о процени утицаја  на животну средину пројекта радио базне станице 

''KG3120_01 JA_Paraćin_ centar'', реконструисан постојећи извор, на 

крову хотела ''Петрус'',  на парцели кп. бр. 2021/2 КО Параћин град, у 

Параћину, ул. Николе Пашића бр.  1, на територији општине Параћин, 

коју је израдило Акционарско друштво за испитивање квалитета 

''Квалитет'' Ниш. 

          У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину 

утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину пројекта 

радио базне станице  ''KG3120_01 JA_Paraćin_centar '' , на кп. бр. 2021/2 

КО Параћин град, израђена у складу са Законом о процени утицаја на 

животну средину (Сл. гл. РС бр. 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане 

одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних 

утицаја на животну средину. 

          Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта 

да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама 

заштите животне средине утврђене у Студији, којe се односе на: 

1. мере предвиђене у циљу спречавања, смањења, и где је то 

могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на 

животну средину предвиђене законском регулативом, мере током 



извођења грађевинских радова, мере у току редовног рада, у 

случају удеса при раду и мере по престанку рада базне станице, 

2. Програм праћења утицаја пројекта на животну средину. 

 

      Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења  о давању 

сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и дају се на 

увид код техничког прегледа пројекта. 

      Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на 

животну средину коначно је у управном поступку.    

       Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу 

покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у 

року од 30 дана од дана пријема овог обавештења.  
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