
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА  ПАЛАНКА 

Општинска  управа општине  Бачка Паланка 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

број: IV-05-501-28/2020 

дана: 28. 05. 2021. године 

Бачка  Паланка 

Општинска управа Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство на 

основу 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), члана 13. Одлуке о 

организацији Општинске управе (''Службени лист Општине Бачка Паланка'' број 35/2016 и 

30/2019) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' 

бр. 18/2016 и 95/ 2018 – аутентично тумачење), а решавајући по захтеву ''Таркет'' (Tarkett) 

д.о.о. Бачка Паланка, Индустријска зона 14, матични број 08756716, за издавање дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада, IV-05-501-28/2020 од 30. 06. 2020. године, 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

I. Издаје се дозвола за обављање делатности складиштења и третмана неопасног 

отпада, регистарског броја 30., оператеру постројења ''Таркет'' (Tarkett) д.о.о. Бачка Паланка, 

Индустријска зона 14, матични број 08756716, на локацији на адреси Индустријска зона 14, 

Бачка Паланка на катастарској парцели 4292/31 к.о. Бачка Паланка-град, и утврђује следеће: 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Општи подаци о дозволи 

Оператеру ''Таркет'' (Tarkett) д.о.о. Бачка Паланка се издаје дозвола за складиштење и третман 

неопасног отпада (R 3 и R 13), у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени 

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

Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом (''Службени гласник 

РС'' бр. 93/2019). 

Отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада (''Службени гласник РС'' бр. 56/2010), и то као: 

1.1. Неопасан отпад 

07 02 13 отпадна пластика, R 3 i R 13; 

19 12 04 пластика и гума, R 3 i R 13. 

 

1.2. Опасан отпад 

Није предмет ове дозволе. 



 

1.3. Инертни отпад 

Није предмет ове дозволе. 

 

2. Подаци о постројењу односно количинама отпада за: 

 

      2.1. Складиштење отпада 

 

2.1.1. Пројектовани капацитет складишта: 

Пројектовани капацитет складишта је око 2000 тона. 

 

2.1.2. Планирана годишња количина отпада за складиштење: 

2000 тона. 

 

     2.2. Третман отпада/поновно искоришћење: 

 

2.2.1. Максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада – дневни: 

Максимални (пројектовани) дневни капацитет постројења за третман отпада је 1,5 тона. 

 

2.2.2. Максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада – месечни: 

Максимални (пројектовани) месечни капацитет постројења за третман отпада је 45 тона. 

 

2.2.3. Максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада – годишњи: 

Максимални (пројектовани) годишњи капацитет постројења за третман отпада је 500 тона. 

 

     2.3. Одлагање отпада:  

Није предмет ове дозволе. 

 

3. Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом 

 

     3.1. Краћи опис локације постројења: 

Пословни комплекс оператера налази се у оквиру радне зоне у Бачкој Паланци у Блоку 104 

на источној страни насеља. Пословни комплекс се са југа граничи са насипом за одбрану 

од поплава и реком Дунав, са севера, истока и запада изграђеним и неизграђеним 

парцелама у оквиру радне зоне (од којих се неке тренутно користе као пољопривредно 

земљиште). Катастарска парцела 4292/31 к.о. Бачка Паланка-град је површине 122792 m
2
, и 

на њој се налази више објеката различите намене (60 према приложеном препису листа 

непокретности 7602 к.о. Бачка Паланка-град).
 
 

     3.2. Удаљеност постројења од објеката на које може утицати рад постројења за 

управљање отпадом. 

Пословни комплекс оператера се налази у Улици индустријска зона 14 у Бачкој Паланци 

(директно излази на њу), и окружен је другим радним комплексима (директно се граниче) 

и насељским саобраћајницама. 

 

4. Технички и технолошки услови за рад постројења 

 

     4.1. Подаци о постројењу за складиштење отпада, и то о: 



 

4.1.1. запремини корисног простора која ће служити за складиштење отпада и која може да 

обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта: складиштење ће се 

вршити на бетонском платоима који су укупне површине 1000 m
2
 (75% те површине 

износи 750 m
2
); 

 

4.1.2. врсти подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада: 

АБ бетон; 

 

4.1.3 складишту (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта, 

сепаратора, канала за одвођење течности, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, 

канализацију, електричну енергију: 

У питању је отворено складиште, укупне површине 1000 m
2
, АБ бетонском подлогом, 

ограђено жицом са три стране, а са четврте зидом од чврстог материјала. Сам складишни 

простор је без инсталација. 

4.1.4. техничкој опремљености складишта (опреми и посудама које ће служити за 

складиштење): 

У постројењу не постоје посуде, за намену предметног складишта нису потребне. Отпад се 

складишти на дрвеним палетама, балиран или у џамбо врећама.  

 

4.1.5. опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на 

третман односно за транспорт: 

Предметни отпад представља ПВЦ готов производ ван класе, који се генерише током 

сопственог процеса производње ПВЦ подних облога у већим или мањим комадима. 

Предметни отпад се разврстава на: употребљиви (који ће се третирати и вратити у 

производњу) и неупотребљиви (који не може да се врати у производњу, те ће бити предат 

овлашћеним оператерима). 

4.1.6. У случају складиштења опасног отпада – опис складиштења опасног отпада који су 

различити по пореклу, врсти и карактеристикама, као и мере које се тим поводом 

предузимају: 

 Складиштење опасног отпада није предмет ове дозволе. 

 

     4.2. Подаци о постројењу за третман/поновно искоришћење отпада, и то; 

 4.2.1. технолошком поступку третмана/описати методе и технологије: 

Опис технолошког поступка: 

У производном погону оператера се производи подна облога на бази поливинил хлорида 

(ПВЦ). Основне фазе технолошког процеса су: 1. припрема сировина, полупроизвода (бач 

и лак), припрема и хомогенизација пасте; 2. припрема боја за штампање; 3. наношење 

грунд слоја – премазивање; 4. наношење шаум слоја уз додатак белог бача – премазивање 

II; 5. штампање на десотобојној машини за дубоку штампу; 6. наношење полеђинске пасте 

или хемијске пене уз додатак жутог бача – премазивање III и IV; 7. експанзија пенастих 

слојева у каналу на повишеној температури; 8. наношење компакт слоја - премазивање V; 

9. механичко преговање; 10. наношење УВ лака; 11. полеђинска штампа; 12. контрола 

готовог производа – класирање; 13. складиштење готовог производа; 14. завршна контрола 

и аудит готове робе; 15. рециклажа робе ван класе.Осим сировина које улазе у састав ПВЦ 

производа, такође се користи и ПВЦ отпад у прашкастом стању. Одређена количина ПВЦ 

отпада који се генерише у комадима различитих величина није намењена за екстерну 



рециклажу (предају овлашћеним оператерима), меље се од нивоа праха на одељењу 

рециклаже и одлаже у џамбо врећама на постојећој складишној локацији – магацин 

сировина. У групу прашкастих материјала, осим креде и ПВЦ праха, додаје се 

пулверизовани ПВЦ отпад захтеване гранулације која је компатибилна са осталим 

сировинама по питању умешавања. 

 

4.2.2. техничкој опремљености постројења/подаци и опис опреме и уређаја који се користе: 

Линије за производњу ПВЦ подних облога, млинови, виљушкари, опрема за контролу 

квалитета, и др. 

 

4.2.3. остацима из постројења (врсте отпада са индексним бројевима који настају после 

третмана и процењене количине отпада – остатака из постројења које ће се складиштити): 

07 02 13 отпадна пластика, 19 12 04 пластика и гума 1500 тона.  

 

     4.3. Подаци о постројењу за термички третман отпада (постојење за инсинерацију или 

постројење за ко-инсинерацију отпада (су-спаљивање) и сл.); 

Није предмет ове дозволе. 

      

     4.4. Подаци о постројењу за одлагање отпада, и то; 

Није предмет ове дозволе. 

 

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 

 

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у 

дозволи; 

 

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења 

 Од 28. 05. 2021. године до 28. 05. 2031. године. 

 

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе: 

 

Најмање 120 дана пре истека дозволе. 

 

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине 

 

2.1.  Управљање постројењем се врши у складу са Радним планом који је оператер 

доставио уз захтев за издавање дозволе, са усвојеним процедурама које су саставни део 

Радног плана и са условима прописаним овом дозволом. Приликом производње (ПВЦ 

подних облога генерише се одређена количина ПВЦ отпада које се збрињавају тако што се 

део извози у рециклажни центар у оквиру ,,Таркет'' групе, део се предаје локалним 

оператерима, а део ће се користити за поновну употребу на начин како је описано у делу 

приложеног радног плана постројења 2. Опис процеса у коме се генерише и поново 

употребљава ПВЦ отпад. Мониторинг животне средине ће се обављати према позитивним 

законски актим и како је наведено у делу приложеног радног плана постројења 4. Мере 

заштите животне средине, 4. 2. Мониторинг аспеката заштите животне средине. Ажуриран 

и/или измењен Радни план се доставља надлежном органу за издавање дозволе и 

надлежном инспекцијском органу у року од 15 дана од дана ажурирања. 



 

     2.2 Радно време постројења 

Постројење ради у 3 (три) смене, радним данима и суботом.  

 

2.3. Квалификовно лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање 

неопасним отпадом је Александар Вељковић дипломирани машински технолог. 

 

3. Локација постројења и инфраструктура 

 

3.1.  Услови на локацији: 

Пословни комплекс оператера налази се у оквиру радне зоне у Бачкој Паланци у Блоку 104 

на источној страни насеља. Пословни комплекс се са југа граничи са насипом за одбрану 

од поплава и реком Дунав, са севера, истока и запада изграђеним и неизграђеним 

парцелама у оквиру радне зоне (од којих се неке тренутно користе као пољопривредно 

земљиште). Катастарска парцела 4292/31 к.о. Бачка Паланка-град је површине 122792 m
2
, и 

на њој се налази више објеката различите намене (60 према приложеном препису листа 

непокретности 7602 к.о. Бачка Паланка-град).
 
  

 

     3.2. Табла са подацима о оператеру постројења (називу и врсти постријења) поставља се 

на улазу у постројење. 

 

3.3. Начини обезбеђивања локације:  

Локација је ограђена, неопходно је успоставити стални надзор да би се спречио приступ 

неовлашћених лица. Приступ постројењу је из Улице индустријска зона 14. 

 

3.4. Начин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама 

примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, докумената о кретању 

отпада и остале документације: 

Документацију о количинама и врстама примљеног, ускладиштеног, као и докумената о 

кретању отпада и остале документације чувати у складу са позитивним прописима. 

 

     3.5.  Заштита од пожара: 

Мере заштите од пожара спроводити како је наведено у Плану заштите од пожара који је 

урађен од ''Омега гард'' (Omega Guard) д.о.о. из Београда, а на који је добијена сагласност 

Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне 

ситуације у Новом Саду под 07/23/2 број 217-3199/14 од 23. 12. 2014. године. 

 

4.     Управљање отпадом 

 

     4.1. Узорковање и карактеризација отпада 

Узорковање и карактеризација отпада (примљеног и остатака из постројења) врши се у 

складу са позитивним посебним прописима. 

 

     4.2. Складиштење отпада 

 

4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада (примљеног или отпада насталог након 

третмана у постројењу), у складу са законом: 



Складиштити само отпад наведен у делу А. ОПШТИ ПОДАЦИ, 1. Општи подаци о 

дозволи, 1.1. Неопасан отпад ове дозволе, и количинама наведеним у овој дозволи, и то 

тако како је наведено у Радном плану постројења. 

 

4.2.2. Услови за складиштење опасног отпада (примљеног или отпада насталог након 

третмана у постројењу); 

Није предмет ове дозволе. 

 

4.2.3. Услови немешања различитих категорија опасног отпада и услови немешања 

опасног отпада са неопасним отпадом, другим супстанцама и материјалима и др.: 

Опасан отпад није премет ове дозволе. Забрањено је мешати опасан отпад са неопасним 

отпадом за који важи ова дозвола. 

 

     4.3. Третман отпада 

 

4.3.1. Услови за рад постројења 

 

4.3.1.1. Услови третмана – поновног искоришћења примљеног отпада; 

Третирати само отпад наведен у делу А. ОПШТИ ПОДАЦИ, 1. Општи подаци о дозволи, 

1.1. Неопасан отпад ове дозволе, и количинама наведеним у овој дозволи, и то тако како је 

наведено у Радном плану постројења и овој дозволи. У случају промене, тј. измене или 

ажурирања Радног плана, измењен Радни план се доставља надлежном органу за издавање 

дозволе и надлежном инспекцијском органу у року од 15 дана од дана ажурирања. 

 

4.3.1.2. Услови за редовно контролисање и одржавање опреме, уређаја и постројења; 

Сву опрему, уређаје и постројења редовно контролисати и сервисирати по потребној 

динамици. У случају цурења машинског уља или других течности, одмах адекватно 

реаговати и спречити загађење земљишта и вода. Настали отпад, а нарочито онај који има 

карактер опасног отпада, предавати овалшћеним организацијама. 

 

4.3.2. Мобилно постројење 

Није предмет ове дозволе. 

 

4.3.3. Отпад који настаје након третмана отпада у постројењу – остаци из постројења; 

Са свим отпадом који настаје радом постројења, поступати у складу са позитивном 

законском процедуром, тј. вршити редовно узорковање, категоризацију и у односу на 

утврђени карактер отпада предавати овлашћеним организацијама. Забрањено је мешати 

опасан отпад са неопасним. 

 

4.3.4. Постројење за инсенерацију (спаљивање) и постројења за ко-инсенерацију (су 

спаљивање) отпада; 

Није предмет ове дозволе. 

 

     4.4. Одлагање отпада 

Није предмет ове дозволе. 

 



5.     Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса 

као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом 

Мере заштите од пожара спроводити како је наведено у Плану заштите од пожара који је 

урађен од ''Омега гард'' (Omega Guard) д.о.о. из Београда, а на који је добијена сагласност 

Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне 

ситуације у Новом Саду под 07/23/2 број 217-3199/14 од 23. 12. 2014. године, а у случају 

удеса (пожара) поступити како је наведено у истом као и по Програму основне обуке 

запослених из области заштите од пожара на који је добијена сагласност Министарства 

унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у 

Новом Саду под 09/22/3 број 217-6957/16 од 06. 07. 2016. године. На све остале удесне 

ситуације реаговати хитно и адекватно, спречити загађење, и у случају потребе обавестити 

надлежне службе и у складу са Планом заштите од удеса на који је добијена сагласност 

Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне 

ситуације у Новом Саду 09.21.3.1 број 217-17871/19 од 21. 01. 2020. године. У случају 

престанка рада, предметно складиште испразнити, почистити и променити намену у 

складу са новим потребама. 

 

     5.1. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада – пуштање у рад постројења и 

заустављање постојења): 

Постројење, тј. објекат не користити за складиштење и третман отпада док се не исходује 

одговарајућа дозвола, у случају престанка рада, предметно складиште и хале у којима се 

обавља третман отпада испразнити, почистити и променити намену у складу са новим 

потребама. 

 

6.     Престанак рада постројења или његових делова (услови за престанак рада постројења 

или његових делова: 

У случају престанка рада, предметно складиште и хале у којима се обавља третман отпада 

испразнити, почистити и променити намену у складу са новим потребама. 

 

7.     Финансијска гаранција 

Уз захтев достављена полиса осигурања закључена са АД ''ДДОР'' и то број 670776756. 

Сво време важења ове дозволе оператер је дужан да има одговарајуће осигурање. 

 

8.      Извештавање 

Извештавање према надлежним органима и институцијама вршити у складу са позитивним 

законским и посебним прописима. 

 

9.     Нетехнички приказ података на којим се захтев заснива 

 

     9.1. Нетехнички опис 

Оператер се обратио овом органу са захтевом за издавање дозволе за складиштење и 

третман неопасног отпада (наведен у делу А. ОПШТИ ПОДАЦИ, 1. Општи подаци о 

дозволи, 1.1. Неопасан отпад ове дозволе) који се генерише у сопственој производњи ПВЦ 

подних облога. Наведени отпад ће се селектовати на употебљиви и неупотребљиви део (за 

потребе производње производњи ПВЦ подних облога), а затим ће бити складиштен у 

предметном радном комплексу, након чега се (у зависнисти од текућих потреба) део 

извози у рециклажни центар у оквиру ,,Таркет'' групе, део се предаје локалним 



оператерима, а део ће се користити за поновну употребу на начин како је описано у делу 

приложеног радног плана постројења 2. Опис процеса у коме се генерише и поново 

употребљава ПВЦ отпад.  

     9.2. Коментари/мишљења локалне самоуправе: 

Није било. 

     9.3. Коментари/мишљења представника заинтересоване јавности: 

Дана 29. 09. 2020. године запримљен је допис потписан као Сретеније Башић овалшћени 

заступник Еколошког удружења ''Да сачувамо Војводину'' и заведен код овог органа под 

бројем IV-05-501-28/2020, у коме се каже: ''Одељење за урбанизам и грађевинарство 

Општинске управе Општине Бачка Паланка дужно је да сагласно члану 65. став 1. тачка 1. 

Закона о управљању отпадом донесе решење којим се одбија захтев за издавање дозволе за 

третман, односно складиштење инертног и неопасног отпада на катастарској парцели 

4292/31 к.о. Бачка Паланка-град, подносиоца ''Таркет'' (Tarkett) д.о.о. Бачка Паланка, 

Индустријска зона 14. 

Скупштина општине Бачка Паланка није испунила обавезу прописану важећим Законом о 

управљању отпадом везано за усклађивање локалног плана управљања отпадом са 

националном Стратегијом управљања отпадом, што представља препреку за доношење 

оцене о томе да ли је поднети захтев за издавање дозволе у складу са локалним планом 

управљања отпадом. 

До решавања претходног питања (доношења локалног плана управљања отпадом 

усклађеног са Стратегијом управљања отпадом), дозволе за третман, односно складиштење 

отпада се не могу издавати.'' 

 

II.     Трошкове издавања дозволе у износу од 104750,00 динара сноси оператер постројења, 

у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе. 

 

 

Образложење 

 

Предузеће ''Таркет'' (Tarkett) д.о.о. Бачка Паланка, Индустријска зона 14, матични број 

08756716, су поднели Одељењу за урбанизам и грађевинарство Општинске управе 

општине Бачка Паланка дана 30. 06. 2020. године, захтев за издавање дозволе за 

складиштење и третман 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 од 20. 02. 2019. године издато од Агенције за привредне регистре 

(копија); Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину 

број IV-03-501-42/2015 од 19. 11. 2015. године, издато од стране Одељења за привреду 

Општинске управе општине Бачка Паланка (копија); Потврда о поднетој пријави, промени 

и одјави на обавезно социјално осигурање за Александра Вељковића; Фотокопија радне 

књижице Александра Вељковића; Уверење о стеченом високом образовању Александра 

Вељковића издато од Технолошког факултета у Новом Саду (копија); Диплома 

Александра Вељковића издата од Технолошког факултета у Новом Саду (копија); Одлука 

11/20 од 10. 02. 2020. године којом се Александар Вељковић одређује за квалификовано 

лице одговорно за стручни рад у постројењу; Решење о давању сагласности на План 

заштите од удеса издато од стране МУП-а Републике Србије, Сектора за ванредне 

ситуације – Управа за ванредне ситуације у Новом Саду број 09.21.3.1 број 217-17871/19 



од 21. 01. 2020. године (копија); Решење о давању сагласности на План заштите од пожара 

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

ванредне ситуације у Новом Саду под 07/23/2 број 217-3199/14 од 23. 12. 2014. године 

(копија); Решење о давању сагласности на Програм основне обуке запослених радника из 

области заштите од пожара издато од стране МУП-а Републике Србије, Сектора за 

ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Новом Саду под 09/22/3 број 217-

6957/16 од 06. 07. 2016. године (копија); Уверење да Александар Вељковић није осуђиван 

број ЕНГ 7366578/20-1 ЕШ од 20. 06. 2020. године издато од Одсека за аналитику и 

полицијске евиденције за ПУ Нови Сад; Уверење против Александра Вељковића није 

покренут кривични поступак и да није покренута истрага за кривична дела број 6638/2020 

од 23. 06. 2020. године издато од Основног суда у Новом Саду; Решење о водној дозволи 

број  I-1291/6-17 од 14. 05. 2018. године издато од ЈВП ''Воде Војводине''; Решење којим се 

дозвољава употреба објекта број 04-351-580/2-79 од 07. 04. 1980. године; Решење којим се 

дозвољава употреба објекта број IV-03-351-19/2005 од 25. 04. 2005. године; Решење о 

измени решења којим се дозвољава употреба објекта број IV-05-351-34/2012-14 од 13. 05. 

2013. 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), 

а овај орган је прибавио Записник о инспекцијском надзору број IV-03-501-1/2020-38 од 

04. 11. 2020. године од надлежног инспекцијског органа. 

Приликом разматрања предметног захтева разматране су и примедбе наведене у 

достављеним мишљењима о предметном захтеву Сретеније Башић овалшћени заступник 

Еколошког удружења ''Да сачувамо Војводину''.  

Примедбе Сретенија Башић (овалшћени заступник Еколошког удружења ''Да сачувамо 

Војводину''): ''Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка 

Паланка дужно је да сагласно члану 65. став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом 

донесе решење којим се одбија захтев за издавање дозволе за третман, односно 

складиштење инертног и неопасног отпада на катастарској парцели 4292/31 к.о. Бачка 

Паланка-град, подносиоца ''Таркет'' (Tarkett) д.о.о. Бачка Паланка, Индустријска зона 14. 

Скупштина општине Бачка Паланка није испунила обавезу прописану важећим Законом о 

управљању отпадом везано за усклађивање локалног плана управљања отпадом са 

националном Стратегијом управљања отпадом, што представља препреку за доношење 

оцене о томе да ли је поднети захтев за издавање дозволе у складу са локалним планом 

управљања отпадом. 

До решавања претходног питања (доношења локалног плана управљања отпадом 

усклађеног са Стратегијом управљања отпадом), дозволе за третман, односно складиштење 

отпада се не могу издавати.'' - ова примедба није прихваћена јер је овај орган, приликом 

решавања по захтевима оператера, 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). 

 

Сретеније Башић, овлашћени заступник Еколошког удружења „Да сачувамо Војводину“ из 

Товаришева, ул. Маршала Тита бр. 33, дана 13. јануара 2021. године се обратио овом 

органу да му се на основу члана 44. став 3. закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), призна својство странке у 

управном поступку који се води по захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман 



неопасног отпада подносиоца ''Таркет'' (Tarkett) д.о.о. Бачка Паланка, Индустријска зона 

14, матични број 08756716, тај захтев је одбијен закључком број IV-05-501-28/2020 од 05. 

02. 2021. године. 

 

Приликом разматрања Захтева, Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске 

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

(Tarkett) д.о.о. Бачка Паланка, Индустријска зона 14 поднели 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 складиштење неопасног на територији општине Бачка Паланка, те се 

од 16. 04. 2021. године уписује у јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом 

под редним бројем 30. 

 

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, 

- Еколошком удружењу ''Да сачувамо Војводину'', Товаришево, 

- у регистар издатих дозвола, 

-надлежном инспекцијском органу, 

-архиви                                                              

 

 

Предмет обрадио:                                                                Руководилац одељења за 

 Константин Карановић                                                   урбанизам и градђевинарство 
                                                                                                            Милкица Петржљан 
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