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На основу чланова 59., 60. став 5. и 64. Закона о управљању отпадом (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) и члана 

13. Одлуке о организацији Општинске управе (''Службени лист Општине Бачка 

Паланка'' број 35/2016 и 30/2019) поступајући по захтеву ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка 

Паланка, Светозара Милетића 190 за издавање дозволе за третман, односно 

складиштење инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка, 

Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка 

доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ 

ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 

ПАЛАНКА 

 

Издаје се дозвола за третман, односно складиштење инертног и неопасног отпада, 

оператеру, предузећу ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка Паланка, за рад 

постројења за управљање отпадом на локацији на адреси Светозара Милетића 190, на 

катастарској парцели 22887/2 к.о. Бачка Паланка-град, и утврђује следеће: 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1) Општи подаци о дозволи 

Издаје се дозвола за третман, односно складиштење инертног и неопасног отпада 

предузећу ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка Паланка, за рад постројења 

за управљање отпадом и обављање делатности складиштења инертног и неопасног 

отпада (12 01 01, 16 01 06, 16 01 17, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 

40;) на локацији на адреси Светозара Милетића 190, на катастарској парцели 22887/2 

к.о. Бачка Паланка-град на територији општине Бачка Паланка, у складу са Законом о 

управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'' број 36/2009, 88/2010, 

14/2016 и 95/2018 – др. закон). 

2) Општи подаци о постројењу 

Оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка Паланка, се 

бави, на предметној локацији, складиштењем секундарних сировина. Отпад се набавља 

од познатих добављача. Предметни отпад се сакупља на манипулативнол простору, 

привремено складишти и продаје овлашћеним организацијама. Контролу отпада врши 

''Институт за заштиту на раду'' АД, Лабараторија за испитивање, Нови Сад. Парцела на 

којој се обавља предметна делатност се налази на адреси Светозара Милетића 190, 

Бачка Паланка, а на катастарској парцели број 22887/2 к.о. Бачка Паланка-град. 

3.) Напомене о поверљивости података и информација 

Нема информација и података који се сматрају поверљивим. 

 

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА 

1.) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет 

Предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка Паланка, је регистровано 

за обављање делатности под регистарским бројем БД 57921/2005, претежне делатности 



37100 – Рециклажа металних отпадака и остатака, са матичним бројем 08556946. 

Предузеће се бави сакупљање, транспортом, складиштењем и третманом отпадних 

метала, које на локацији у Бачкој Паланци, ул. Светозара Милетића 190, третира и 

продаје купцима на основу потипсаних уговора. 

2.) Опис локације на којој се делатност обавља 

Складиштење ће се обављати на катастарској парцели 22887/2 к.о. Бачка Паланка-град, 

ул. Светозара Милетића 190, а која је намењена радним садржајима, на самој граници 

насељеног места. 

На предметној локацији се налазе и користе: бетонски плато, пословни објекат (управна 

зграда), маказе за сечење лима, уређај за сечење (плазма), камиони са грајфером, 

багери, виљушкар, магнет (Димет), компресор, камиони са приколицом. 

Локација се налази уз регионални пут Бачка Паланка – Гајдобра, а прилаз је из ул. 

Светозара Милетића. 

На манипулатовном простору се по откупу прикупљени метални отпад механички 

припрема за транспорт (сортира и сече на задате димензије) товари на камионе и одвози 

те се продаје ливницама на даљу прераду. Радно време комплекса је од 7 до 15 часова. 

3.) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности 

 Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину 

број IV-03-501-16/2006 од 19. 09. 2006. године, издато од стране Одељења за 

привреду Општинске управе општине Бачка Паланка (копија); 

 Решење о категоризацији објеката у погледу угрожености од пожара издато од 

стране МУП-а Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације – Управа за 

ванредне ситуације у Новом Саду број под 09.21 број 217-6721/19 од 29. 05. 

2019. године (копија); 

 Решење о давању сагласности на Програм основне обуке запослених из области 

заштите од пожара под 09/22/3 број 217-2556/16 од 17. 03. 2016. године (копија); 

 Решење којим се дозвољава промена у листу непокретности 9441 к.о. Бачка 

Паланка-град издато од Републичког геодетског завода Службе за катастар 

непокретности Бачка Паланка број 952-02-20-081-24020/2018 од 08. 01. 2019. 

године (копија); 

 Извод из листа непокретности број 9441 к.о. Бачка Паланка-град број 952-

1/2019-233 од 29. 01. 2019. године (копија); 

 Потврда о извршеној регистрацији издата од Министарства финансија – Пореске 

управе број 0001293879 од 17. 10. 2011. године (копија); 

 Уверење да Грмуша Светлана није осуђивана број 05. 17. 1-235-35699/20 ЈВ 

издато од Одсека за аналитику и полицијске евиденције за ПУ Нови Сад; 

 Уверење да се против Грмуша Светлане није покренут кривични поступак и да 

није покренута истрага за кривична дела број 894/2020 од 23. 06. 2020. године; 

 Записник о инспекцијском надзору број IV-03-501-1/2020-25 од 31. 08. 2020. 

године (прибављен у поступку издавања ове дозволе). 

4.) главни утицаји на животну средину 

Погон за третман неопсног металног отпада може угрозити животну средину како у 

редовном раду, тако и у случају удеса, односно у случају неконтролисаног ослобађања 

загађујућих материја. 

Такође, загађење се јавља и приликом транспорта отпада, тј. потиче од транспортних 

возила. 

Директно и индиректно су угрожени ваздух, земља, површинске и подземне воде. 

(1) Загађење ваздуха  

Потенцијални извори загађења ваздуха су транспортна средства. Радом 

транспортних средстава настаје емисија продуката сагоревања, који су локалног 

карактера и ова емисија је занемарљива. Емисије штетних гасова из 



технолошког процеса нема јер није предвиђен никакав хемијски или технички 

третман. 

(2) Бука 

На предметној локацији се јавља бука коју праве моторна возила приликом 

довожења и одвожења предметног отпада, као и бука пореклом од радних 

машина. 

(3) Загађење вода и земљишта 

Отпадне воде које се генеришу су искључиво санитарног типа (око 150 l на дан) 

и одводе се у водонепропусну септичку јаму на парцели предузећа, док се 

зауљене и запрљане површинске воде са дела манипулативног платоа одводе до 

таложника и сепаратора уља, а потом на зелене површине. 

(4) Комунални отпад 

Током рада постројења настаје комунални отпад, којим се управља у складу са 

важећом законском регулативом, односно који се одлаже у метални контејнер 

који празни надлежно комунално предузеће. 

(5) Опасни отпад 

У процесу рада не долази до генерисања опасног отпада. 

(6) Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 

У процесу рада не долази до јонизујућег и нејонизујућег зрачења. 

5.) Коментари/мишљења 

Сходно члану 69. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) јавност је обавештена о пријему 

захтева за издавање дозволе оператера ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, 

Бачка Паланка, на интернет презентацији www.backapalanka.org.rs. У датом року, 

мишљење су доставили Стојнић Мирослав и Којић Милутин. 

У достављеном мишљењу Стојнић Мирослав наводи: 

'' 

1)  Примљени захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење 

инертног и неопасног отпада оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка Паланка, 

Светозара Милетића 190, је неуредан и као такав не може да иде у даљу 

процедуру. 

2) Документи приложени у захтеву садрже и ''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 

од дана 09. 02. 2018. године које нема правну снагу, јер је поништено решењем: 

''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 2018. године. 

3) Студија о процени утицаја на животну средину, ДОО Браћа Илић не одговара 

чињеничном стању утврђеном приликом издавања сагласности на исту. 

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информација од јавног 

значаја дана 03. децембра 2019. године достављена ми је информација број IV-

037-91/2019, фотокопија Студије о процени утицаја на животну средину 

припреме, сортирања, складиштења и прометовања секундарних сировина у 

Бачкој Паланци ДОО Браћа Илић Светозара Милетића 190. у целости на коју је 

Општина Бачка Паланка дала сагласност 24. 05. 2006. године. (Решење број IV-

03-501-16/2006 од септембра 2006. године) 

Студија о процени утицаја на животну средину садржи копију плана 

катастарских парцела са распоредом објеката која не одговара чињеничном 

стању утврђеном приликом издавања сагласности на исту, односно копија плана 

катастарских парцела студије битно се разликује у броју, распореду, локацији, 

површини, облику и години градње објеката који су наведени у решењу о 

озакоњењу ''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 2018. године. 

Објекти који су били предмет озакоњења су грађени после добијања сагласности 

на студију, а градња темеља за стационарну машину је уследила после 

http://www.backapalanka.org.rs/


завршеног озакоњења. Због напред наведеног мишљења сам да захтев за 

издавање дозволе за третман, односно складиштење инертног и неопасног 

отпада оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка Паланка, Светозара Милетића 190, 

мора бити у целости одбачен, а због више технолошких и грађевинских промена 

које су индикација за израду нове студије. Одељење за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка је у обавези 

Инспекцији заштите животне средине доставити чињенице те као надлежни 

орган поништити постојећу и наложити израду нове студије у складу са 

законом. 

4) Надлежни орган за издавање дозволе је дужан да у складу да у складу са чланом 

65. став 1. Закона о управљању отпадом донесе решење којим се одбија захтев за 

издавање дозволе јер захтев није у складу са локалним планом управљања 

отпадом. Наиме, ни по истеку законског рока, Општина Бачка Паланка није 

донела локални план управљања отпадом који би био усаглашен са националном 

Стратегијом управљања отпадом, тако да локална самоуправа фактички нема 

важећи локални план управљања отпадом. До решавања претходног питања 

(доношења локалног плана управљања отпадом усклађеног са стратегијом), 

дозволе за управљање отпадом у постројењу за третман, односно складиштење, 

поновно искоришћење и одлагање отпада не могу се издавати. 

5) Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка 

Паланка је дана 05. 08. 2020. године је упутило Одељењу за привреду 

Инспекцији заштите животне средине допис за прибављање Записника о 

испуњености услова за ''изградњу'' и рад постројења за складиштење инертног 

и неопасног отпада на кат. парц. 22887/2 КО Бачка Паланка-град. Због напред 

наведеног мишљења сам да Инспекција за заштиту животне средине није 

надлежна за процену услова за ''изградњу'' постројења за складиштење 

инертног и неопасног отпада, него врши проверу чињеничног стања и утврђује 

да ли су испуњени услови за рад постројења и обављање активности у скалду са 

законом и студијом о процени утицаја на животну средину. (Закон о заштити 

животне средине, Права и дужности инспектора, члан 110, тачка 6)''. 

 

У достављеном мишљењу Којић Милутин наводи: 

'' 

1. Примљени захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење 

инертног и неопасног отпада оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка Паланка, 

Светозара Милетића 190, је неуредан. 

Дикументи приложени захтеву садрже и неправоснажно решење ''РЕШЕЊЕ'' 

БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 09. 02. 2018. године које нема правну снагу, јер 

је поништено решењем: ''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 

2018. године. Због напред наведеног мишљења сам да захтев за издавање 

дозволе за третман, односно складиштење инертног и неопасног отпада 

оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка Паланка, Светозара Милетића 190, мора 

бити у целости одбијен, јер не садржи валидну документацију. 

 

2. Студија о процени утицаја на животну средину, ДОО Браћа Илић не одговара 

чињеничном стању утврђеном приликом издавања сагласности на исту. 



Личним увидому Студију о процени утицаја на животну средину припреме, 

сортирања, складиштења и прометовања секундарних сировина у Бачкој 

Паланци ДОО Браћа Илић Светозара Милетића 190 уочио сам да студија о 

процени утицаја на животну средину садржи копију плана катастарских парцела 

са распоредом објеката која не одговара чињеничном стању утврђеном 

приликом издавања сагласности на исту, односно копија плана катастарских 

парцела студије битно се разликује у броју, распореду, локацији, површини, 

облику и години градње објеката који су наведени у решењу о озакоњењу 

''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 2018. године. Објекти који 

су били предмет озакоњења су грађени после добијања сагласности на студију, а 

градња темеља за стационарну машину је уследила после завршеног озакоњења. 

Због напред наведеног мишљења сам да захтев за издавање дозволе за третман, 

односно складиштење инертног и неопасног отпада оператера ''Браћа Илић'' 

д.о.о. Бачка Паланка, Светозара Милетића 190, мора бити у целости одбачен, а 

због више технолошких и грађевинских промена које су индикација за израду 

нове студије. Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе 

Општине Бачка Паланка је у обавези Инспекцији заштите животне средине 

доставити чињенице те као надлежни орган поништити постојећу и наложити 

израду нове студије у складу са законом. 

 

3. Надлежни орган за издавање дозволе је дужан да у складу да у складу са чланом 

65. став 1. Закона о управљању отпадом донесе решење којим се одбија захтев за 

издавање дозволе јер захтев није у складу са локалним планом управљања 

отпадом. 

Наиме, ни по истеку законског рока, Општина Бачка Паланка није донела 

локални план управљања отпадом који би био усаглашен са националном 

Стратегијом управљања отпадом, тако да локална самоуправа фактички нема 

важећи локални план управљања отпадом. До решавања претходног питања 

(доношења локалног плана управљања отпадом усклађеног са стратегијом), 

дозволе за управљање отпадом у постројењу за третман, односно складиштење, 

поновно искоришћење и одлагање отпада не могу се издавати. 

4. Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка 

Паланка је дана 05. 08. 2020. године је упутило Одељењу за привреду Инспекцији 

заштите животне средине допис за прибављање Записника о испуњености услова 

за ''изградњу'' и рад постројења за складиштење инертног и неопасног отпада на 

кат. парц. 22887/2 КО Бачка Паланка-град. Због напред наведеног мишљења сам 

да Инспекција за заштиту животне средине није надлежна за процену услова за 

''изградњу'' постројења за складиштење инертног и неопасног отпада, него врши 

проверу чињеничног стања и утврђује да ли су испуњени услови за рад 

постројења и обављање активности у скалду са законом и студијом о процени 

утицаја на животну средину, члан 110, тачка 6) 

Сугестије: 

 Увид у податке и документацију из захтева није пратило стручно лице које би 

могло дати кредибилне одговоре на уочене недостатке. Зато сугеришем да се увид 

организује не само у заказано време него мора бити презентован од стране овлаштеног 

стручног лица упознатог са конкретним предметом и прописаним поступком издавања 

дозволе за третмен отпада на конкретној локацији. 

 Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка 

Паланка доноси одлуке на основу закона, а као надлежни орган поседује сву потребну 



документацију везану за разметрани захтев и квалификоване правнике, а тиче се 

Студије о процени утицаја на животну средину припреме, сортирања, складиштења и 

прометовања секундарних сировина у Бачкој Паланци ДОО Браћа Илић Светозара 

Милетића 190 и завршеног поступка легализације на кат. парц. 22887/2 КО Бачка 

Паланка-град. 

 Услови за дозволу су кумулативни и потребно је да сви буду испуњени почев од 

поступка издавања дозволе. У том смислу сугеришем да провера испуњености услова 

од стране инспекција заштите животне средине и испуњености услова за ''изградњу'' 

од стране грађевинске инспекције (обзиром да је то тражено од стране Одељења за 

урбанизам и грађевинарство), те уредности захтева претходи његовом оглашавању 

јавности, као и испуњеност свих услова за издавање дозволе за третман, односно 

складиштење инертног и неопасног отпада оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка 

Паланка, Светозара Милетића 190, на кат. парц. 22887/2 КО Бачка Паланка-град како 

оператер тако и заинтересована јавност не би били доведени у заблуду, јер одлука може 

оставити последице по квалитет становања за грађане и правне последице за учеснике 

поступка. 

 Због напред наведеног мишљења сам да захтев за издавање дозволе за третман, 

односно складиштење инертног и неопасног отпада оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. 

Бачка Паланка, Светозара Милетића 190, мора бити у целости одбијен јер је: 

- неуредан, јер не садржи валидну документацију; 

- за блок бр. 64 обавезна је израда ПДР-а којим ће се прецизније дефинисати 

површине јавне намене и правила за уређење и грађење. Намена – становање са 

радом, рад заштитно зеленило; 

- Општина Бачка Паланка нема важећи локални план управљања отпадом са 

националном Стратегијом управљања отпадом; 

- Студија о процени утицаја на животну средину, ДОО Браћа Илић.''. 

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 

1.) Важност дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада 

1.1. Важност дозволе 

Од 13. јануара 2021. године до 13. јануара 2031. године. 

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе 

120 дана пре истека важности ове дозволе. 

2.) Рад и управљање постројењем 

 2.1. Рад и управљање 

Управљачка структура је дефинисана организационом шемом и описом послова, а рад 

постројења приложеним радним планом постројења. 

 2.2. Радно време 

Радно време се одвија у периоду од 7 до 15 часова. 

 2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу 

Светлана Грмуша, инжењер заштите животне средине. 

 2.4. Услови за управљање заштитом животне средине 

Услед могућег утицаја рада постројења управљања отпадом за обављање делатности 

складиштења неопасног металног отпада ''Браћа Илић'' доо на животну средину 

обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да прати  и контролише утицај емисија загађујућих материја у ваздух, воду, 

земљиште, буку, као и да континуирано спроводи мере у циљу њиховог смањења и 

спречавања, а све у складу са законском регулативом. 

3.) Локација постројења и инфраструктура 

 3.1. Табла са подацима о оператеру постројења 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да постави на улаз у предметно постројење таблу са јасно видљивим подацима 



о називу и врсти постројења, контактима, власнику, односно лицу задуженом за 

управљање постројењем. 

3.2. Обезбеђење локације 

Предметно постројење мора бити ограђено и под надзором (како би се спречио улазак 

неовлашћених лица), те да има заштиту од пожара у складу са посебним законом. 

3.3. Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да одржава саобраћајну инфраструктуру како на прилазу локацији постројења, 

тако и саобраћајнице на самој локацији постројења. 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да обезбеди несметан приступ локацији лицима и транспортним средствима 

којима је дозвољен приступ локацији постројења. 

3.4. Простор за чување документације о локацији и месту где се води 

евиденција о управљању отпадом 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и 

документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Поменути простор мора 

бити јасно обележен, а документација мора бити сортирана, обележена и приступачна. 

3.5. Промена локације (мобилно постројење) 

- нема мобилног постројења 

4.) Управљање отпадом 

 4.1. Производња отпада 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да обезбеди одношење отпада који ће настајати на локацији постројења, путем 

овлашћених организација у складу са законским прописима. 

 4.2. Пријем отпада на локацији и истовар 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да пријем и истовар обавља у складу са достављеним Радним планом 

постројења за управљање отпадом, и том приликом попуњава и оверава документ о 

кретању отпада у складу са важећом законском регулативом, те да предметни отпад 

одмах по пријему измери и води уредну евиденцију о примљеним количинама отпада.  

 4.3. Разношење и одвожење отпада 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да разношење и одвожење отпада врши у складу са позитивним законским 

прописима. 

4.4. Идентификација отпада према врсти и својствима 

Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр.56/2010) и то: 

 12 01 01 стругање и обрада ферометала; 

 16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте;  

 16 01 17 ферозни метал;  

 17 04 01 бакар, бронза, месинг; 

 17 04 02 алуминијум; 

 17 04 05 гвожђе и челик; 

 19 12 02 метали који садрже гвожђе; 

 19 12 03 обојени метали; 

 20 01 40 метали. 

4.5. Сировине, помоћни материјали, вода, енергија и др. 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да електричну енергију и воду обезбеди из постојећих прикључака, а 

водонепропусну септичку јаму редовно празни преко овлашћених организација. 

4.6. Привремено складиштење отпада 



 Место намењено складиштењу, трансфер станица и начин складиштења 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да складишти неопасни метални отпад искључиво на простору који је 

предвиђен за то, на катастарској парцели број 22887/2 (стари број 2887/2) КО Бачка 

Паланка-град. 

Капацитет постројења за складиштење отпада 

Бетонски плато са саобраћајницама површине 704 m
2
, тј. око 200 тона месечно за 

гвожђе и око 20 тона месечно за обојене метале (како наведено у приложеној студији о 

процени утицаја на животну средину).
  

Врста и количина отпада према пореклу и опасним карактериситама (опасан, 

неопасан и комунални отпад) 

- неопасан отпад наведен у алинеји 4.4. 

4.7. Превоз отпада 

- није предмет ове дозволе; 

4.8. Третман отпада 

Р13 по Р – листи, односно складиштење. 

4.9. Одлагање отпада 

- није у опису предметног постројења; 

4.10. Контрола отпада и мере 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да врши испитивање отпада ради класификације, те да заприма искључиво 

неопасан отпад наведен у алинеји 4.4. 

4.11. Узорковање отпада 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да врши испитивање отпада ради класификације, те да заприма искључиво 

неопасан отпад наведен у алинеји 4.4. 

5.) Мере заштите животне средине и контрола загађивања 

 5.1 Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука) 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да, по потреби, и у складу са позитивним законским прописима, прати емисију 

у ватдух, буку и вибрације, те квалитет оцедних вода. 

 Емисија у ваздух 

У току технолошког поступка предметног третмана неопасног металног отпада не 

постоји емитер, односно не долази до емисије штетних и опасних материја у ваздух. 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних емисија. 

Уколико приликом рада дође до прекорачења граничних вредности емисија у ваздух 

обавезује се оператер да о томе обавести надлежни орган. 

 Емисије у воду 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да у току процеса рада обезбеди мере и да не дозволи упуштање загађујућих 

материја у воду. Обзиром да постројење није прикључено на канализациону мрежу, те 

да се отпадне воде упуштају у водонепропусну септичку јаму, обавезује се оператер, 

предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка Паланка да исту редовно 

одржава и празни садржај преко овлашћене организације.  

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да редовно контролише функционисање система за одвођење, таложење и 

сепарацију зауљених атмосферских вода, и да обезбеди да талог из сепаратора 

преузима овлашћена организација. 

 Бука 



Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да уоравља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној 

средини (Сл. гласник РС 36/2009). 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да мерење нивоа буке обавља једном годишње на начин прописан позитивном 

законском регулативом која дефинише ту област, те да о наведеним мерењима 

извештава надлежни орган.  

У случају прекорачења граничних вредности нивоа буке, обавезује се оператер, 

предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка Паланка да спроведе мере 

у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке. 

5.2. Концентрација загађујућих материја у ваздуху и води и утицај на њихов 

квалитет 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да у процесу рада обезбеди концентрација загађујућих материја у ваздуху и 

води буде у дозвољеним границама. 

5.3. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да управња процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и 

подземних вода услед обављања наведених активности. 

5.4. Мониторинг (контрола и мерење) 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да врши редовна мерења у складу са посебним законима, те да води 

евиденцију о истим. 

6.) Спречавање удеса и одговор на удес 

 6.1. Извештавање у случају удеса 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да у случају удеса одмах обавести органе надлежне за поступање у ванредним 

ситуацијама у складу са посебним прописом којим се уређује заштита и спасавање. 

7.) Нестабилни (прелазни) начини рада  

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са мерама 

наведеним у Радном плану постројења који су достављени уз захтев. 

8.) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да пре затварања постројења и/или престанка са радом затражи услове и 

одобрење од надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења спровести 

према Предлогу плана затварања предузећа који је приложен уз захтев. 

9.) Извештавање 

 (1) Документовање и учесталост извештавања 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним 

органима и институцијама. 

 (2) Институције којима се достављају извештаји 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да, да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним 

органима и институцијама, у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) и 

посебним прописима. 

Обавезује се оператер, предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка 

Паланка да попуњава и доставља Документ о кретању отпада сходно Правилнику о 

обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Сл. Гласник 

РС'', бр. 72/2009). 



10.) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива 

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених 

објеката, археолошких налазишта, као ни заштићених природних целина. Изградњом и 

радом погона на овој локацији не долази до угрожавања постојећег стања животне 

средине обзиром да је пројектном документацијом предвиђена заштита животне 

средине. 

Постројење нема никакав утицај на стање климе на макро и микро плану. Такође не 

очекују се никакви утицаји на демографска кретања. 

На основу увида у документацију и остале расположиве податке, може се закључити да 

предметно постројење за складиштење неопасног металног отпада на овој локацији (уз 

примену свих прописа мера заштите) неће угрожавати постојеће стање животне 

средине. 

 

Трошкове издавања дозволе у износу од 65100,00 динара (Републичка административна 

такаса). 

Оператер је дужан да сво време важења ове дозволе има склопљен уговор о 

одговарајућем осигурању за случај удеса или штете причињене трећим лицима. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Предузеће ''Браћа Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка Паланка су поднели 

Одељењу за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка 

дана 30. 07. 2020. године, захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење 

инертног и неопасног отпада. 

У поступку припреме дозволе за третман, односно складиштење инертног и неопасног 

отпада на територији општине Бачка Паланка, узети су у обзир: Извод о регистрацији 

привредног субјекта са матичним број 08556946 од 28. 02. 2020. године, издато од 

стране Агенције за привредне регистре; Потврда о извршеној регистрацији издата од 

Министарства финансија – Пореске управе број 0001293879 од 17. 10. 2011. године; 

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину број 

IV-03-501-16/2006 од 19. 09. 2006. године, издато од стране Одељења за привреду 

Општинске управе општине Бачка Паланка; Решење о категоризацији објеката у 

погледу угрожености од пожара издато од стране МУП-а Републике Србије, Сектора за 

ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Новом Саду број под 09.21 број 

217-6721/19 од 29. 05. 2019. године; Решење о давању сагласности на Програм основне 

обуке запослених из области заштите од пожара под 09/22/3 број 217-2556/16 од 17. 03. 

2016. године; Уверење да Грмуша Светлана није осуђивана број 05. 17. 1-235-35699/20 

ЈВ издато од Одсека за аналитику и полицијске евиденције за ПУ Нови Сад; Уверење 

да се против Грмуша Светлане није покренут кривични поступак и да није покренута 

истрага за кривична дела број 894/2020 од 23. 06. 2020. године; Решење којим се 

дозвољава промена у листу непокретности 9441 к.о. Бачка Паланка-град издато од 

Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Бачка Паланка број 

952-02-20-081-24020/2018 од 08. 01. 2019. године; Извод из листа непокретности број 

9441 к.о. Бачка Паланка-град број 952-1/2019-233 од 29. 01. 2019. године; што је 

предато уз захтев са осталом документацијом прописаном чланом 64. Закона о 

управљању отпадом (радни план постројења, план затварања постројења, изјава о 

методама третмана односно поновног искорошћења или одлагања отпада, изјава о 

методама третмана односно поновног искорошћења или одлагања остатака из 

постројења), уз захтев је приложено и решење о озакоњењу број III-03-351-866/2003 од 

дана 09. 02. 2018. године, а овај орган је прибавио Записник о инспекцијском надзору 

број IV-03-501-1/2020-25 од 31. 08. 2020. године од надлежног инспекцијског органа. 



Приликом разматрања предметног захтева разматране су и примедбе наведене у 

достављеним мишљењима о предметном захтеву Стојнић Мирославa и Којић 

Милутина из Бачке Паланке.  

Примедбе Стојнић Мирослава:  

''Примљени захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење 

инертног и неопасног отпада оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка Паланка, 

Светозара Милетића 190, је неуредан и као такав не може да иде у даљу 

процедуру.'' - ова примедба није прихваћена јер је предметни захтев комплетан и 

у складу са чланом 62. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, 

бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016). 

''Документи приложени у захтеву садрже и ''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 

од дана 09. 02. 2018. године које нема правну снагу, јер је поништено решењем: 

''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 2018. године.'' - ова 

примедба није прихваћена јер, иако је подносилац премедбе у праву, тј. 

приложено решење III-03-351-866/2003 од дана 09. 02. 2018. године јесте 

поништено решењем број III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 2018. године, у 

питању је решење о озакоњењу објеката и приложено је као доказ да је 

предметни објекат ''легалан'' (бетонски плато, објекат означен бројем 2 у Изводу 

из листа непокретности број 9441 к.о. Бачка Паланка-град), тј. да испуњава 

услов из става 4. члана 33. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), а 

подносилац захтева је то доказао достављеним Изводом из листа непокретности 

број 9441 к.о. Бачка Паланка-град број 952-1/2019-233 од 29. 01. 2019. године из 

којег се види да постоји бетонски плато на ком ће се делатност из ове дозволе 

обављати, те овај орган није ни узимао у разматрање оспорено решење III-03-

351-866/2003 од дана 09. 02. 2018. године. 

''Студија о процени утицаја на животну средину, ДОО Браћа Илић не 

одговара чињеничном стању утврђеном приликом издавања сагласности на исту. 

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информација од јавног 

значаја дана 03. децембра 2019. године достављена ми је информација број IV-

037-91/2019, фотокопија Студије о процени утицаја на животну средину 

припреме, сортирања, складиштења и прометовања секундарних сировина у 

Бачкој Паланци ДОО Браћа Илић Светозара Милетића 190. у целости на коју је 

Општина Бачка Паланка дала сагласност 24. 05. 2006. године. (Решење број IV-

03-501-16/2006 од септембра 2006. године) 

Студија о процени утицаја на животну средину садржи копију плана 

катастарских парцела са распоредом објеката која не одговара чињеничном 

стању утврђеном приликом издавања сагласности на исту, односно копија плана 

катастарских парцела студије битно се разликује у броју, распореду, локацији, 

површини, облику и години градње објеката који су наведени у решењу о 

озакоњењу ''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 2018. године. 

Објекти који су били предмет озакоњења су грађени после добијања сагласности 

на студију, а градња темеља за стационарну машину је уследила после 

завршеног озакоњења. Због напред наведеног мишљења сам да захтев за 

издавање дозволе за третман, односно складиштење инертног и неопасног 

отпада оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка Паланка, Светозара Милетића 190, 

мора бити у целости одбачен, а због више технолошких и грађевинских промена 

које су индикација за израду нове студије. Одељење за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка је у обавези 



Инспекцији заштите животне средине доставити чињенице те као надлежни 

орган поништити постојећу и наложити израду нове студије у складу са 

законом.'' - ова примедба није прихваћена јер је надлежни инспектор у 

записнику број IV-03-501-1/2020-25 од 31. 08. 2020. године констатовао да су 

испуњени услови из наведене Студије. 

 

''Надлежни орган за издавање дозволе је дужан да у складу да у складу са 

чланом 65. став 1. Закона о управљању отпадом донесе решење којим се одбија 

захтев за издавање дозволе јер захтев није у складу са локалним планом 

управљања отпадом. Наиме, ни по истеку законског рока, Општина Бачка 

Паланка није донела локални план управљања отпадом који би био усаглашен са 

националном Стратегијом управљања отпадом, тако да локална самоуправа 

фактички нема важећи локални план управљања отпадом. До решавања 

претходног питања (доношења локалног плана управљања отпадом усклађеног 

са стратегијом), дозволе за управљање отпадом у постројењу за третман, 

односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада не могу се 

издавати.'' - ова примедба није прихваћена јер је овај орган утврдио да је 

предметни захтев јесте у складу са Локалним планом управљања отпадом за 

Општину Бачка Паланка (Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 24/2011), 

јер наведени План не забрањује ни једном својом одредбом обављање 

делатности за које се издаје ова дозвола на предметној локацији, исто тако 

приликом решавања по захтевима оператера овај орган је дужан примењивати 

важеће прописе којим је регулисана ова област, односно дужан је да примењује 

важећи Локални план управљања отпадом за Општину Бачка Паланка 

(Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 24/2011). 

''Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка 

Паланка је дана 05. 08. 2020. године је упутило Одељењу за привреду Инспекцији 

заштите животне средине допис за прибављање Записника о испуњености услова за 

''изградњу'' и рад постројења за складиштење инертног и неопасног отпада на кат. 

парц. 22887/2 КО Бачка Паланка-град. Због напред наведеног мишљења сам да 

Инспекција за заштиту животне средине није надлежна за процену услова за 

''изградњу'' постројења за складиштење инертног и неопасног отпада, него врши 

проверу чињеничног стања и утврђује да ли су испуњени услови за рад постројења и 

обављање активности у скалду са законом и студијом о процени утицаја на животну 

средину. (Закон о заштити животне средине, Права и дужности инспектора, члан 110, 

тачка 6)'' - ова примедба није прихваћена јер овај орган није тражио од инспектора 

заштите животне средине да проверава изградњу објекта, већ је коришћена 

терминологија из става 3. члана 63. Закона о управљању отпадом („Службени гласник 

РС”, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016) који каже: ''Надлежни орган за издавање дозволе, у 

року од 15 дана од пријема уредног захтева, обавештава јавност и прибавља записник о 

испуњености услова за изградњу и рад од надлежног инспекцијског органа'', а како је 

надлежност за инспекцијски надзор над одредбама Закона о управљању отпадом 

чланом 84. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр.36/2009, 88/2010 

и 14/2016) дата једино инспекторима заштите животне средине, овај орган је тако и 

поступио. 

Пртимедбе Којић Милутина: 



''Примљени захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење 

инертног и неопасног отпада оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка Паланка, 

Светозара Милетића 190, је неуредан. 

Дикументи приложени захтеву садрже и неправоснажно решење ''РЕШЕЊЕ'' 

БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 09. 02. 2018. године које нема правну снагу, јер 

је поништено решењем: ''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 

2018. године. Због напред наведеног мишљења сам да захтев за издавање 

дозволе за третман, односно складиштење инертног и неопасног отпада 

оператера ''Браћа Илић'' д.о.о. Бачка Паланка, Светозара Милетића 190, мора 

бити у целости одбијен, јер не садржи валидну документацију.'' - ова примедба 

није прихваћена јер, иако је подносилац премедбе у праву, тј. приложено 

решење III-03-351-866/2003 од дана 09. 02. 2018. године јесте поништено 

решењем број III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 2018. године, у питању је 

решење о озакоњењу објекта и приложено је као доказ да је предметни објекат 

''легалан'' (бетонски плато, објекат означен бројем 2 у Изводу из листа 

непокретности број 9441 к.о. Бачка Паланка-град), тј. да испуњава услов из става 

4. члана 33. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), а подносилац 

захтева је то доказао достављеним Изводом из листа непокретности број 9441 

к.о. Бачка Паланка-град број 952-1/2019-233 од 29. 01. 2019. године из којег се 

види да постоји бетонски плато на ком ће се делатност из ове дозволе обављати, 

те овај орган није ни узимао у разматрање оспорено решење III-03-351-866/2003 

од дана 09. 02. 2018. године. 

 

''Студија о процени утицаја на животну средину, ДОО Браћа Илић не 

одговара чињеничном стању утврђеном приликом издавања сагласности на исту. 

Личним увидому Студију о процени утицаја на животну средину припреме, 

сортирања, складиштења и прометовања секундарних сировина у Бачкој 

Паланци ДОО Браћа Илић Светозара Милетића 190 уочио сам да студија о 

процени утицаја на животну средину садржи копију плана катастарских парцела 

са распоредом објеката која не одговара чињеничном стању утврђеном 

приликом издавања сагласности на исту, односно копија плана катастарских 

парцела студије битно се разликује у броју, распореду, локацији, површини, 

облику и години градње објеката који су наведени у решењу о озакоњењу 

''РЕШЕЊЕ'' БРОЈ III-03-351-866/2003 од дана 08. 08. 2018. године. Објекти који 

су били предмет озакоњења су грађени после добијања сагласности на студију, а 

градња темеља за стационарну машину је уследила после завршеног озакоњења. 

Због напред наведеног мишљења сам да захтев за издавање дозволе за третман, 

односно складиштење инертног и неопасног отпада оператера ''Браћа Илић'' 

д.о.о. Бачка Паланка, Светозара Милетића 190, мора бити у целости одбачен, а 

због више технолошких и грађевинских промена које су индикација за израду 

нове студије. Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе 

Општине Бачка Паланка је у обавези Инспекцији заштите животне средине 

доставити чињенице те као надлежни орган поништити постојећу и наложити 

израду нове студије у складу са законом.'' - ова примедба није прихваћена јер је 

надлежни инспектор у записнику број IV-03-501-1/2020-25 од 31. 08. 2020. 

године констатовао да су испуњени услови из наведене Студије. 

 

''Надлежни орган за издавање дозволе је дужан да у складу да у складу са 

чланом 65. став 1. Закона о управљању отпадом донесе решење којим се одбија 



захтев за издавање дозволе јер захтев није у складу са локалним планом 

управљања отпадом. 

Наиме, ни по истеку законског рока, Општина Бачка Паланка није донела 

локални план управљања отпадом који би био усаглашен са националном 

Стратегијом управљања отпадом, тако да локална самоуправа фактички нема 

важећи локални план управљања отпадом. До решавања претходног питања 

(доношења локалног плана управљања отпадом усклађеног са стратегијом), 

дозволе за управљање отпадом у постројењу за третман, односно складиштење, 

поновно искоришћење и одлагање отпада не могу се издавати.'' - ова примедба 

није прихваћена јер је овај орган утврдио да је предметни захтев јесте у складу 

са Локалним планом управљања отпадом за Општину Бачка Паланка (Службени 

лист Општине Бачка Паланка бр. 24/2011), јер наведени План не забрањује ни 

једном својом одредбом обављање делатности за које се издаје ова дозвола на 

предметној локацији, исто тако приликом решавања по захтевима оператера овај 

орган је дужан примењивати важеће прописе којим је регулисана ова област, 

односно дужан је да примењује важећи Локални план управљања отпадом за 

Општину Бачка Паланка (Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 24/2011). 

 

 

''Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка 

Паланка је дана 05. 08. 2020. године је упутило Одељењу за привреду Инспекцији 

заштите животне средине допис за прибављање Записника о испуњености услова за 

''изградњу'' и рад постројења за складиштење инертног и неопасног отпада на кат. 

парц. 22887/2 КО Бачка Паланка-град. Због напред наведеног мишљења сам да 

Инспекција за заштиту животне средине није надлежна за процену услова за 

''изградњу'' постројења за складиштење инертног и неопасног отпада, него врши 

проверу чињеничног стања и утврђује да ли су испуњени услови за рад постројења и 

обављање активности у скалду са законом и студијом о процени утицаја на животну 

средину, члан 110, тачка 6)''- ова примедба није прихваћена јер овај орган није тражио 

од инспектора заштите животне средине да проверава изградњу објекта, већ је 

коришћена терминологија из става 3. члана 63. Закона о управљању отпадом 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. 

закон) који каже: ''Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од пријема 

уредног захтева, обавештава јавност и прибавља записник о испуњености услова за 

изградњу и рад од надлежног инспекцијског органа'', а како је надлежност за 

инспекцијски надзор над одредбама Закона о управљању отпадом чланом 84. Закона о 

управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'' број 36/2009, 88/2010, 

14/2016 и 95/2018 – др. закон) дата једино инспекторима заштите животне средине, овај 

орган је тако и поступио. 

 

Приликом разматрања Захтева, Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске 

управе општине Бачка Паланка је, ценећи документацију коју је предузеће ''Браћа 

Илић'' доо Светозара Милетића 190, Бачка Паланка поднео уз захтев, спровео 

предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) и утврдио је да 

је захтев у складу са Локалним планом управљања отпадом за Општину Бачка 

Паланка (Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 24/2011), јер наведени План 

не забрањује ни једном својом одредбом обављање делатности за које се издаје ова 



дозвола на предметној локацији. У вези са напред изнетим, Одељење за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка је оценио да су испуњени 

услови за издавање предметне дозволе за третман, односно складиштење инертног и 

неопасног на територији општине Бачка Паланка, те се од 13. 01. 2021. године уписује у 

јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 28. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења странка може изјавити жалбу 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, у року од 15 

дана од дана пријема решења. 

 

Достављено: 

- Оператеру, 

- Мирославу Стојнићу из Бачке Паланке, 

- Којић Милутину из Бачке Паланке, 

- у регистар издатих дозвола, 

-надлежном инспекцијском органу, 

-архиви                                                              

 

 

 Предмет обрадио:                                                                Руководилац одељења за 

 Константин Карановић                                                   урбанизам и градђевинарство 

                                                                                                     Милкица Петржљан 
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