
Република Србија                                                                                                                      

ОПШТИНА ПАРАЋИН 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛЕР 

Одељење за пољопривреду 

Број: 501-47/21-VII-03 

03.03.2022.год. 

Параћин  

 

 

           На основу чл.60. и 64. Закона о управљању отпадом ( ''Службени гласник РС '' број 

36/09, 88/10,14/2016 и 95/18 – др. закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку 

(''Сл. гласник РС'' бр. 30/2010, 18/2016 и 95/18), а решавајући по захтеву оператера АРТ-

ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб, Општина Параћин, за издавање дозволе за 

складиштење неопасног отпада бр. 501-47/21-VII-03 од 22.12.2021. године, Управа за 

пољопривреду и ЛЕР, Одељење за пољопривреду доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА 

 

            Издаје се дозвола рег.бр. 024 за складиштење неопасног отпада оператеру АРТ-

ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб, Општина Параћин, за рад складишта за 

управљање отпадом на локацији: ул. Мајора Марка бб, на катастарским парцелама бр.: 

125/2 и 125/4  КО Параћин – град и утврђује се следеће: 

 

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1. Општи подаци о дозволи 

 

       Дозвола за складиштење неопасног отпада издаје се оператеру АРТ-ПАК 

ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб, за рад постројења на катастарским парцелама бр.: 125/2 

и 125/4  КО Параћин и управљање следећим неопасним отпадом: 

- отпади који нису другачије специфицирани - индексни број: 03 01 99 

- отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 - индексни број: 10 11 12 

- тврди цинк - индексни број:  11 05 01 

- стругање и обрада обојених метала - индексни број: 12 01 03 

- обрада пластике - индексни број: 12 01 05 

- папирна и картонска амбалажа – индексни број: 15 01 01 

- стаклена амбалажа – индексни број: 15 01 07 

- oтпадне гуме - индексни број: 16 01 03/ 

- oтпадна возила - индексни број: 16 01 06 (отпадна возила која не садрже ни течности 

ни друге опасне компоненте 

- ферозни метал - индексни број: 16 01 17 

- обојени метал - индексни број: 16 01 18 

- пластика - индексни број: 16 01 19/17 02 03/ 

- одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 - индексни број: 16 

02 14  



- компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 - 

индексни број:  16 02 16; 

- истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, паладијум, 

иридијум или платину (изузев 16 08 07) - индексни број:  16 08 01 

- цинк – индексни број: 17 04 04 

- отпад од гвожђа и челика – 19 10 01 

- калај - индексни број:  17 04 06 

- мешани метали - индексни број:  17 04 07 

- отпад од обојених метала -  индексни број:  19 10 02 

- папир и картон -  индексни број: 19 12 01/20 01 01 

- обојени метали -  индексни број: 19 12 03 

- пластика и гума - индексни број: 19 12 04 

- други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 

другачији од оних наведених у 19 12 11 – индексни број: 19 12 12 

- одбачена електрична и електронска опрема - индексни број: 20 01 36 

- каблови - индексни број:  17 04 11 (другачији од оних наведених у 17 04 10) 

                

             Дозвола се издаје у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник 

РС'' број 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/18 – др. закон), Правилником о садржини и изгледу 

дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (''Сл. гласник РС'' бр. 96/09) и 

Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Сл. гласник РС'' бр. 

56/10 и 93/19). 

 

 

2. Општи подаци о постројењу 

 

            Оператер АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб, Општина Параћин, је 

регистрован за обављање претежне делатности 3811 – сакупљање и прерада секундарних 

сировина, МБ: 63908002, ПИБ: 109078507.             

            Постројење за управљање отпадом се налази у источном делу Параћина, на 

периферији града, у улици Мајора Марка. Комплекс је правилног геометријског облика, 

подељен на неколико просторно функционалних целина:  

1. део за складиштење папира и картона 

2. део за складиштење металног отпада 

3. део за складиштење отпадног стакла 

 

          Комплекс је површине 17.11 ари, са јужне стране излази на улицу Мајора Марка, где 

је смештен улаз у комплекс и одговарајући паркинг простор. Са источне и северне стране 

је окружен пољопривредним површинама, а са западне стране се граничи са ауто центром 

''Ефикс''. 

          Складиште представља јединствену урбанистичку целину, са одговарајућим 

распоредом целина. Простор је највећим делом изграђен и опремљен саобраћајном и 

техничком инфраструктуром. Снабдевен је потребним количинама електричне енергије из 

електричне мреже. 

 

         На комплексу оператера се планира складиштење следећих врста отпада (на 

годишњем нивоу): 

1. отпадни папир и картон               500 кг  



2. неопасни метални отпад                    1000 т 

3. електрични и електронски отпад        200 т 

4. отпадне гуме                                            50 т 

5. отпадна пластика                                  200 т 

6. стакло                                                     200 т 

7. отпадна возила без течности               300 т 

    и других опасних компоненти 

           

           Максимални капацитет постројења за управљање отпадом на дневном нивоу је 10 т, 

на месечном нивоу око 200 т, а на годишњем нивоу 2450 т.  

           Већи део складишта је тампониран шљунком веће гранулације, а преко тампона је 

наливен бетон. Највећи део отпада се складишти ван објекта, на бетонираној подлози. 

 У оквиру постројења нема, нити се може обављати третман опасног отпада. 

  

 

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 

 

            Основни процеси који се одвијају у предметном постројењу су: пријем и мерење 

робе, примарно разврставање, основни третман разврстаног материјала, складиштење и 

отпрема материјала. 

Пријем отпадног материјала се врши визуелном идентификацијом отпада: боја, 

изглед, врста отпада и сл. Отпад се прво мери на техничкој ваги, а складишти се у 

бурадима, џаковима, џамбо врећама, кофама и на палетама. Отпадни лим и гвожђе се 

складишти на бетонираној површини парцеле, а папир и картон се складиште у џамбо 

врећама, десно од улаза на складиште. 

          Оператер купује мање количине отпада од ''малих власника отпада'', који довозе 

отпад на локацију, или допрема отпадни материјал својим транспортним средством, све 

док се не сакупи довољна количина која се даље транспортује до правних лица са којима 

оператер послује. Истовар отпада се врши ручно или грајфером, на гомиле где се касније 

обавља разврставање отпада. Мерење отпада се врши на техничкој ваги. 

          Оператер мора поседовати уговоре са правним лицима са којима послује и којима 

дистрибуира отпад. 

           У постројењу се не врши третман отпада, обавља се само пресовање и резање 

отпадног материјала, ради лакшег транспорта.                

 

2. Опис локације на којој се делатност обавља 

 

          Постројење за управљање неопасним отпадом АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора 

Марка бб, налази се у улици Мајора Марка, у источном делу Параћина, на периферији. 

Локација је удаљена од центра града око 1500 м. Укупна површина парцела износи 17.11 

ари. 



           Приступ локацији је обезбеђен из улице Мајора Марка. Постројење је ограђено 

жичаном оградом висине 1-1,5 м, а главни улаз на комплекс је обезбеђен металном 

капијом која се закључава. На улазу је постављена табла  са подацима о називу и врсти 

постројења, радном времену и контактима власника.  

            Локација је инфраструктурно опремљена. Потребне количине електричне енергије 

су обезбеђене прикључком на мрежу, а комплекс се водом снабдева из бунара.  

            На локацији нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве 

клизишта, слегање терена, ерозије и сл.  

              

 

2. Постојеће дозволе, одобрења и сагласности 

 

- Радни план постројења за управљање отпадом 

- Одлука о усвајању радног плана постројења за управљање отпадом 

- Извод из листа непокретности бр. 6667 К.О. Параћин – град, са Копијом плана бр. 

953-1/2021-474 од 11.06.2021. год.  

- Извод о регистрованим подацима привредног субјекта – АПР  

- Упис објекта по Закону о озакоњењу  

- Уговор о закупу дела парцеле са објектом 

- Уговор о купопродаји старог папира и амбалажног отпада број: 468 од 14.08.2019. 

године са ''PAPIR SERVIS FHB'' d.o.o.  - Умка  

- Решење о давању сагласности на Програм основне обуке запослених радника из 

области заштите од пожара 09.13.1 Број: 217-9102/21 од 21.06.2021. године 

- Правила заштите од пожара  

- Решење да за складиштење неопасног отпада АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора 

Марка бб, није потребна процена утицаја на животну средину бр.501-14/16-04 од 

24.03.2016. године, Општинске управе Параћин, Одељења за урбанизам и 

имовинско – правне послове. 

- Решење о озакоњењу бр.: 351-1/2017-9386-V-04 од 01.12.2021. год. Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове – Одељење за урбанизам и 

имовинско правне послове општине Параћин 

- Изјава о методама третмана или одлагања отпада из постројења 

- Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака 

из постројења 

- План за поступање са отпадом у случају затварања постројења оператера 

- Полиса осигурања одговорности за штету причињену трећим лицима 

- Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе за издавање дозволе 

за скаладиштење неопасног отпада 

 

 

4. Главни утицаји на животну средину 

  

    а) Загађење ваздуха   

     

               На  локацији нема генерисања отпадних гасова, тако да нема ни емитовања 

штетних и опасних материја у ваздух. 

         

        



        б)  Бука 

               

             За предметну локацију карактеристична је појава буке која се јавља као последица 

довоза отпада, претовара, манипулације и сечења отпада и која не утиче на околне објекте 

због удаљености.  

 

         в)  Загађење воде и земљишта 

 

            На предметној локацији нема продукције технолошких отпадних вода. 

Атмосферске отпадне воде се са платоа, на коме се складиште отпадне материје, као и 

комуналне отпадне воде се упуштају у водонепропусну јаму. 

            Постројење својом делатношћу не доводи до промене квалитета земљишта па нема 

ни разлога да се врши извештавање о квалитету земљишта. 

 

5. Коментари / мишљења 

 

1) Органа локалне самоуправе 

 

            Оператер АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб, поднео је захтев за 

издавање дозволе за складиштење неопасног отпада бр. 501-47/21-VII-03 од 22.12.2021. 

године.            

            Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности, Одељење за ЛЕР, послала је 

24.12.2021. године Обавештења о поднетом захтеву и позвала заинтересоване органе и 

организације да доставе своја мишљења. 

            У датом року, нико од заинтересованих органа и организација није доставио своје 

мишљење, па се сматра да нема примедби на поднет захтев. 

 

2) Представника заинтересоване јавности 

 

              На интернет презентацији Општине Параћин обавештена је јавност да је поднет 

Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера АРТ-ПАК 

ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб, као и на огласној табли у холу зграде Општине 

Параћин.  

            У остављеном року није достављено ни једно мишљење. 

 

 

В.  УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 

 

1) Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање, или ревизију услова у 

дозволи 

 

  1.1.  Важност дозволе       

Дозвола се издаје на рок од 10 година. 

 

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање, или ревизију услова у дозволи 

          120 дана пре истека дозволе 

 

 



2)  Рад и управљање постројењем 

 

1. Рад и управљање 

        Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова. 

Оператер има 2 запослена радника, једног са ССС, а други је неквалификован радник. 

        Оператер АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб,  управља неопасним отпадом 

на комплексу који се налази на кп.бр.: 125/2 и 125/4 КО Параћин град. Он поседује 

уговоре са правним лицима са којима послује, од којих откупљује отпад и којима 

дистрибуира. Оператер ради 48 сати недељно, 6 радних дана.  

 

2.Радно време 

Радно време је у једној смени, шест радних дана од 08 – 16 часова.  

 

   3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу 

        Милош Љутић, гимназија – природно математички смер. 

 

   4. Услови за управљање заштитом животне средине 

      

        Оператер АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб,  се налази у оквиру зоне 

мешовитог пословања, где је дозвољено обављање предметне делатности.  

         Процес управљања отпадним материјама на локацији оператера не доводи до 

загађења ваздуха. Такође не долази до продукције технолошких отпадних вода, па самим 

тим не постоји опасност од угрожавања подземних вода и земљишта.  

         Редовни рад, односно редовне активности и функционисање постројења не 

представљају ризик по животну средину на локацији и непосредном и ширем окружењу, 

зато што се радило на избору најбољих техничко – технолошких решења у раду, 

планирана је комунална и остала инфраструктурна опремљеност и планиран је начин 

управљања отпадом. 

         Делатност управљања неопасним отпадом се обавља у складу са Законом о 

управљању отпадом (''Службени гласник РС'' број: 36/09, 88/10,14/2016 и 95/18 – др. 

закон), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Сл. гласник 

РС'' бр. 56/10 и 93/19) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, 

складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 

енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 98/10).  

 

 

3.  Локација постројења и инфраструктура 

 

1. Табла са подацима о оператеру постројења  

        На улазу у постројење постављена је табла са јасном видљивим подацима о називу и 

врсти постројења и контактима власника. 

 

2. Обезбеђење локације 

        Комплекс је ограђен и обезбеђен жичаном оградом висине до 1,5 м са обезбеђеним и 

контролисаним улазом.  

                                                                                                              

3. Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији) 



         Приступ локацији је из улице Мајора Марка. Локација је обезбеђена одговарајућом 

инфраструктуром за предметну делатност. 

          Обавезује се оператер да обезбеди несметан приступ локацији, лицима и 

транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију. 

                                                                                                       

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

управљању отпадом 

         Оператер поседује простор у коме чува документацију о постројењу и документацију 

о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен, а 

документација сортирана, обележена и приступачна. 

 

 

4. Управљање неопасним отпадом 

 

1. Пријем отпада 

              Оператер купује мање количине отпада од ''малих власника отпада'', које довози 

на локацију, на простор за пријем отпада, где се он истоварује и мери. Кад се сакупи 

довољна количина отпада, она се даље транспортује до правних лица са којима оператер 

послује. Истовар отпада се врши ручно, или грајфером, на гомиле где се касније обавља 

разврставање и идентификација отпада.  

            Метални отпадни материјал се класира према врсти и боји на црне и обојене 

метале. Отпадни папир се класира на: новински, штампарски, паус папир, фотопапир, 

картон, изолациони и др. папир и највеће количине папира се балирају или смештају у 

контејнере.  

            При разврставању материјала могу се издвојити пластични материјали, гума или 

папир, који се одлажу у одговарајуће посуде (корпе, бурад, џамбо вреће) и могу се 

предати само лицу које има адекватну дозволу надлежног органа за његово преузимање.  

            Обавезује се оператер да приликом преузимања отпада попуни и овери документ о  

кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за 

његово попуњавање ( ''Сл. Гласник РС'' бр. 72/2009 и 114/2013). 

 

2. Место намењено складиштењу и начин складиштења 

- Метални отпад се смешта уз халу и разврстава се на црни и обојени метал и лим  

      -    Картон и папир се складиште у источном делу парцеле, са десне стране од улаза на 

плац и пакују се у џамбо вреће за даљи пласман на тржишту. Део отпадног папира се 

балира, а један део се преузима у ринфузу. 

             

           Максимални капацитет постројења за управљање отпадом је до 200 т на месечном 

нивоу.  

 

3. Контрола отпада и мере 

           Обавезује се оператер да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих 

негативних утицаја на животну средину и здравље људи, у току обављања своје 

активности, као и након престанка рада.  

           Обавезује се оператер да на основу Закона о управљању отпадом ( ''Сл. Гласник РС 

'' бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)  припрема, спроводи и по потреби ажурира 

Радни план постројења за управљање отпадом. 

 



5. Мере заштите животне средине и контрола загађивања 

 

1. Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука) 

 

Емисије у ваздух 

 

          Емисије загађујућих материја не смеју да прелазе граничне вредности и не сме бити 

никакве друге емисије гасова, штетних за животну средину. Уколико дође до прекорачења 

вредности емисија, обавезује се оператер да о томе у што краћем року обавести надлежни 

орган. Емисија суспендованих честица у ваздух не сме прећи ГВЕ дате у Правилнику о 

граничним вредности емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података Сл. 

гласник РС бр. 30/97 и 35/97 - испр.). 

            

Емисије у воду 

 

        Обавезује се оператер да непропусну јаму у коју се сливају зауљене атмосферске воде 

и воде оптерећене седиментним материјама са манипулативних и радних површина, 

поверава на чишћење специјализованом предузећу које преузима на збрињавање сав отпад 

настао чишћењем.  

 

Подземне воде 

           

       Обзиром да на предметној локацији нема продукције отпадних вода које могу 

условити загађивање подземних вода, није потребно пратити квалитет подземних вода. 

 

Бука 

 

         Обавеза оператера је да једном годишње изврши мерење нивоа буке у најближим 

објектима, ангажовањем акредитоване институције у складу са Правилником о методама 

мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (''Службени гласник РС'' бр. 

72/10) и о томе извести надлежни орган. У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке 

обавезује се оператер да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа 

буке. 

 

6. Спречавање удеса и одговор на удес 

 

             На основу физичко хемијских особина материјала који се складишти, на 

складишту је могућ пожар класе ''А'' (пожар чврстих материја са стварањем жара при 

горењу: дрво, папир и сл.). Због тога су предвиђена одговарајућа средства за гашење 

пожара ( апарати пуњени прахом – S апарати за гашење пожара). Због тога се обавезује 

оператер да посебну пажњу посвети противпожарној заштити, избору и размештају 

средстава за гашење пожара, као и обуци радника. 

             Обавезује се оператер да у случају удеса одмах о удесу обавести јединицу локалне 

самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама, као и о 

планираним мерама за отклањање последица удеса и спречавање настанка поновног удеса. 

За сваку акцидентну ситуацију која се догоди, оператер је дужан да сачини извештај који 

се мора чувати у засебној евиденционој књизи у периоду од 5 година. 

 



7. Нестабилни ( прелазни) начини рада 

      

           Обавезује се оператер да у свим нестабилним и прелазним начинима рада (почетак 

рада, дефекти цурења, тренутно заустављање рада, обустава рада ) поступа у складу са 

предвиђеним мерама. 

 

8. Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова 

 

            Обавезује се оператер да у случају престанака рада постројења за управљање 

отпадом спроведе низ мера и активности, како би предметну локацију довео у 

задовољавајуће стање, сагласно законским прописима и према Плану за затварање 

постројења за управљање отпадом. Затварање постројења треба обавити за 60 дана, а 

након тога обавестити надлежни орган који је издао дозволу за управљање отпадом о 

престанку рада предметног постројења. Пре него што се започне са активностима на 

затварању постројења, оператер је у обавези да сав отпад преда оператеру који поседује 

дозволу за складиштење и третман неопасног отпада. 

 

9. Извештавање 

 

1. Учесталост извештавања 

            Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике извештавања 

надлежних органа и да једном годишње доставља резултате наложених мерења. 

 

2. Институције којима се достављају извештаји 

           Оператер је дужан да извештаје о мониторингу загађујућих материја шаље 

надлежним органима. Када су у питању бука и отпад, извештаји се достављају Агенцији за 

животну средину. 

 

10. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива 

 

           Захтев оператера се заснива на подацима из уредно попуњеног прописаног обрасца 

и из приложене документације описане у одељку А, Б и В овог решења. 

          

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

         Оператер  АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора Марка бб,   Општина Параћин, је дана 

22.12.2021. године поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада 

бр. 501-47/21-VII-03, Управи за локални економски развој, јавне службе и друштвене 

делатности. 

         У поступку припреме тражене дозволе, узети су у обзир: 

-  Захтев оператера са потребним подацима (подаци о подносиоцу захтева, постројењу, 

врсти и количини отпада, активностима, одговорном лицу и др.) 

     -    Радни план постројења за управљање отпадом 

     -    Одлука о усвајању радног плана постројења за управљање отпадом 

     -   Извод из листа непокретности бр. 6667 К.О. Параћин – град, са Копијом плана бр.   

953-1/2021-474 од 11.06.2021. год.  

     -   Извод о регистрованим подацима привредног субјекта – АПР  



     -   Упис објекта по Закону о озакоњењу  

     -   Уговор о закупу дела парцеле са објектом 

     -   Решење о давању сагласности на Програм основне обуке запослених радника из 

области заштите од пожара 09.13.1 Број: 217-9102/21 од 21.06.2021. године 

     -  Правила заштите од пожара  

     - Решење да за складиштење неопасног отпада АРТ-ПАК ПАРАЋИН, ул. Мајора 

Марка бб, није потребна процена утицаја на животну средину бр.501-14/16-04 од 

24.03.2016. године, Општинске управе Параћин, Одељења за урбанизам и имовинско – 

правне послове. 

     -  Изјава о методама третмана или одлагања отпада из постројења 

-  Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака     

из постројења 

-   План за поступање са отпадом у случају затварања постројења оператера 

-   Полиса осигурања одговорности за штету причињену трећим лицима 

- Записник Службе за инспекцијске послове – Инспекције за заштиту животне    

средине Општине Параћин о  испуњености услова за рад постројења 

-  Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе за издавање дозволе за 

скаладиштење неопасног отпада 

 

          Приликом разматрања Захтева, Управа за локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности – Одељење за локални економски развој, ценећи документацију 

коју је оператер поднео уз Захтев, спровело је предвиђени поступак у складу са Законом о 

управљању отпадом (''Службени гласник РС'' број: 36/09, 88/10,14/2016 и 95/18 – др. 

закон) у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа, организација и јавности. У 

датом року није достављено ни једно мишљење заинтересованих органа, организација и 

јавности. На основу тога, оцењено је да су испуњени услови за издавање Дозволе за 

складиштење неопасног отпада рег.бр. 024.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

заштите животне средине у року од 15 дана, од дана пријема решења.  

 

 

 

Предмет обрадила:                                                                     

Драгана Богдановић, дипл.инж.пољ.    

                                                                                                                         

                                                                                                                   НАЧЕЛНИК 

                                                                                                    Маја Танић, мастер економиста  


