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Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Бечеј
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На основу члана 59,  60. и 64. Закона о управљању отпадом („Службени
гласник  РС”,  број  36/09 и  88/10)  и  члана  192.  Закона  о  општем  управном
поступку  („Службени  лист  СРЈ”,  број 33/97  и  31/01),  решавајући  по  захтеву
оператера,  Дора  Сивели  Тот  ПР  Радња  за  рециклажу  „МЕТАЛООБРАДА“
Партизанска 86, Бечеј, за издавање дозволе за складиштење и третман  отпада
у  рудини  Медењаче  бр.  55,  на  катастарској  парцели  бр.  19393,  19394/1,
19395/1, 19396/1, 19397 и 19398 к.о. Нови Бечеј на територији општине Нови
Бечеј,  заведене  у  регистар  издатих  дозвола  број  002  од  29.фебруара  2013,
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН
НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Издаје  се  интегрална  дозвола  за  складиштење  и  третман   неопасног
отпада  у рудини Медењаче бр. 55, на катастарској парцели бр. 19393, 19394/1,
19395/1, 19396/1, 19397 и 19398 к.о. Нови Бечеј на територији општине Нови
Бечеј оператеру Дора Сивели Тот ПР  Радња за рециклажу „МЕТАЛООБРАДА“
Партизанска 86, Бечеј, регистарског броја 2, и утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Издаје се дозвола оператеру  Дора Сивели Тот ПР Радња за рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86 Бечеј, за складиштење и третман   неопасног
металног отпада, отпадног папира и отпадне пластике  у рудини Медењаче бр.
55,  на  катастарској  парцели  бр.  19393,  19394/1,  19395/1,  19396/1,  19397  и
19398 к.о. Нови Бечеј на територији општине Нови Бечеј у складу са Законом о
управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 36/10) и Правлинику
о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
(„Сл. гласник РС“ бр. 96/2009).



Ова  интегрална  дозвола  се  не  издаје  за  складиштење  отпадних
оловних батерија 100601* и батерија од никл-кадмијума 160602*, наведених у
захтеву,  који су класификовани као опасан отпад. За издавање  дозволе за
складиштење  овог опасног  отпада  је надлежно Министарство.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ

Планирана намена постројење оператера Дора Сивели Тот ПР Радња за
рециклажу „МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86 Бечеј, у рудини Медењаче бр. 55,
на катастарској парцели бр. 19393, 19394/1, 19395/1, 19396/1, 19397 и 19398
к.о.  Нови  Бечеј  на  територији  општине  Нови  Бечеј,  је  третман  неопасног
отпада  и  привремено  складиштење  пре  одношења  отапада  (секундарне
сировине) на коначну рециклажу. У погону ће бити инсталирана опрема: преса
за  балирање  хартије   и  сецкалица  и  млин  за   полиетиленску  амбалажу  и
полипропиленски отпад.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1. Кратак опис делатности за коју је захтев поднет
Оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР  Радња  за  рециклажу  „МЕТАЛООБРАДА“

Партизанска 86, Бечеј, је регистровано за обављање делатности под матичним
бројем 61387293, претежна делатност 37100 рециклажа металних отпадака и
остатака.  Предузеће  се  бави  сакупљањем,  транспортом,  складиштењем  и
третманом  отпадних  метала,  отпадног  полиетилена  и  привременим
складиштењем.

2. Опис локације на којој се делатност обавља

Локација објекта за складиштење и третман  инертног и  неопасног отпада
се налази на парцелама бр. 19393 површине 1422 м2 , бр. 19394 површине 1096
м2,   бр.  19395  површине  963  м2,  бр.  19396  површине  514  м2  ,  бр.  19397
површине 1054 м2 и бр. 19398 површине 11760 м2 к.о. Нови Бечеј. Лоција се
налази на ванграђевинском земљишту у рудини  Медењаче.

На  локацији  се  планирају  следећи  објекти:   пословни  објекат  са
котларницом и канцеларијом 6,6 х 24 м, монтажни објекат, поред пословног
објекта, 6,1 х 24,5 м за складиштење  врећа са сецканом и млевеном пластиком,
монтажни објекат 22 х 13,5 м за балирање отпадног папира и за складиштење
отпадне  пластике  и  папира,  отворено  складиште  за  секундарне  сировине
(папир, полиетилен, полипропилен). 

3. Постојеће дозволе, oдобрења и сагласности

Оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР  Радња  за  рециклажу  „МЕТАЛООБРАДА“
Партизанска 86, Бечеј поседује:

Решење  о  издавању  интегралне  дозволе  за  сакупљање  и  транспорт
неопасног  отпада  на  територији  АП  Војводине  бр.  501-00451/2010  од
19.03.2012. године.



Извод из регистра привредног субјекта  у Агенцији за привредне регистре
Број БП 51980/2012 од 25.05.2012. године.

Решење   сагласност на   Студију о процени утицаја на животну средину
Објекта  за  прикупљање,  разврставање  и  примарну  рециклажу  секундарних
сировина  (чврстог  неопасног  отпада)  Медењача  55  на  парцели  бр.  19393,
19394/1, 19395/1, 19396/1, 19397 и 19398 ко Нови Бечеј, општина Нови Бечеј,
носиоца пројекта Доре Сивели Тот  предузетника,  Радња за рециклажу СЗТР
"Металообрада"  Бечеј,  Партизанска  86,  бр.  IV  05-501- 57/5  од  16.11.2012.
године издато  од  Одсек  за  урбанизам,  стамбено  -  комуналне  послове,
грађевинарство и заштиту животне средине Општина Нови Бечеј. 

Решење о давању сагласности СЗТР „МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86,
Бечеј на план заштите од пожара за комплекс објеката за рециклажу у Новом
Бечеју ул. Медењача бр. 55.  под  07/15 број 19/13 од 06.02.2013. Министарство
унутрашњих  послова,  Сектор  за  ванредне  ситуације,  Одељење  за  ванредне
ситуације у Зрењанину, Одсек за превентивну заштиту.

Полиса осигурања одговорности осигураника настала из делатности  са
роком  трајања  од  25.07.2010  до  25.07.2020.  године,  број  650122625  од
12.07.2010. године издате од  Акционарског друштва за осигурање „ДДОР Нови
Сад“ Нови Сад.

4. Главни утицаји на животну средину

Током  рада  погона  за  третман  неопасног  отпада   главни  утицаји  на
животну средину су бука и вибрације, загађење  ваздуха, земљишта и подземне
воде.

На локацији се  јавља бука од моторних возила  и бука од рада опреме за
механичку обраду метала и пропилена.

Потенцијални извор продуката  аерозагађења  су транспортна средства и
емитовање ситних честица и прашине продукт технолошког процеса.

Загађење земљишта и подземне воде је могуће од испуштених уља од
возила са манипулативних површина и од испирања са отвореног складишта
секундарних сирована.

5. Коментари/мишљења

У складу са чланом 63. став 5. Закона о управљању отпадом  („Службени
гласник РС”,  број 36/09 и 88/10) Општинска управа Нови Бечеј је  о поднетом
захтеву  обавестила  заинтересоване  органе  и  организације  у  циљу добијања
мишљења.   У остављеном року  органи и организације  нису  доставиле своја
мишњења.

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важност  дозволе  и  рок  за  подношење  захтева  за  обнављање
и/или ревизију услова у дозволи.

1.1. Важност дозволе је од 27.фебруар 2013. године до 27. фебруара 2024.
године.



1.2. Рок  за  подношење захтева  за  обнављање и/или  ревизију  услова  у
дозволи  је у року од 120 дана пре истека дозволе ради обезбеђења
континуитета важења дозволе.

2. Рад и управљање постројењем

2.1. Рад и управљање
Управљачка  структура  дефинисана  је  организационом  шемом  и  описом
послова.  Радни  план  постројења  за  управљање   отпадом  ажурираће   се
сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења сходно
члану 16. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09 и
88/10).

2.2. Радно време
Радно  време је од 7 до 15 часова радним даном, суботом од 7 до 14. часова.
Медељом оператер не ради.

2.3.Квалификаовано лице одговорно за стручни рад у постројењу
Оператер треба да има запослено једно квалификовано лице одговорно за
стручни рад у постројењу седмог или мастер степена.
Квалификовано  лице  одговорно  за  стручни  рад  у  постројењу је  Ђура  Ј.
Вадља дипл инж маш, лиценца бр. 430938505 Инжењерска комора Србије,
из  Бечеја  по  Одлуци  о  одређивању  квалификованог  лица  одговорног  за
стручан рад у управљању отпадом од 24.12.2012 издате од Дора Сивели Тот
ПР Радња за рециклажу „Металообрада“ Бечеј Партизанска 86.

2.4. Услови за управљање заштитом животне средине
Оператер, Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу  „МЕТАЛООБРАДА“

Партизанска 86, Бечеј, је  дужан да спроведе мере заштите животне средине
предвиђене Студијом о процени утицаја на животну средину, а нарочито: 

а)  у  току рада погона обавезно вршити редовне периодичне прегледе
услова радне средине као и примене мера за заштиту радне и животне средине;

б) мере за  спречавање удеса,  одговора  на  удес  и  за  отклањање
последица удеса у току  рада и по престанку рада пројeкта.

Оператер је дужан да обезбеди извршавање програма  праћења  утицаја
на  животну  средину,  предвиђеног  Студијом  o процени  утицаја  на  животну
средину, и  другим  прописима, периодичним испитивањима услова  радне  и
животне  средине  у  радној  околини и  да податке  добијене  мониторингом
доставља  Агенцији  за  заштиту  животне  средине  и  општинском  инспектору
заштите животне средине.

3. Локација постројења и инфраструктура

3.1. Обавезује  се  оператер,  Дора  Сивели  Тот  ПР  Радња за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“  Партизанска  86,  Бечеј,  да  на  улаз  на  локацију
постројења постави таблу са јасно видљивим подациома о називу и



врсти  постројења,  као  и  контактима  власника,  односно  лица
задуженог за управљање постројењем.

3.2. Обезбеђење локације

Локација постројења мора бити ограђена и под надзором како би се
спречио приступ неовлашћеним лицима.

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

Обавезује  се  оператер,  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“  Партизанска  86,  Бечеј,  да  обезбеди  несметан  приступ
локацији и да одржава саобраћајну инфраструктуру на прилазу и на локацији
пословно-производног комплекса.
Локација  је  повезана  на  магистрални  пут  локалним неасфалтираним  тврдо
насутим путем ширине 5 м. Приступна саобарћајница је дужине око 180 м.

3.3. Простор  за  чување документације  о  локацији  и  месту  где  се  води
евиденција о управљању отпадом

   Обавезује се оператер, Дорa Сивели Тот предузетник, Радња за рециклажу
СЗТР "Металообрада" Бечеј, Партизанска 86, да обезбеди адекватну просторију
за вођење и чување евиденције о управљању отпадом.

4. Управљање отпадом

4.1.  Обавезује  се  оператер,  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј,  да се при процесу рада придржава
Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира редовно сваке
три године у складу са законом.

4.2. Пријем отпада на локацији, истовар, разношење и одвожење отпада
Обавезује  се  оператер,  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу

„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј, да приликом преузимања неопасног
отпада попуни и овери један примерак Документа о кретању отпада и преда га
сакупљачу,  сходно   Правилнику  о  обрасцу  документа  о  кретању  отпада  и
упутства  за  његово  попуњавање   („Сл.  Гласник  РС“,  бр.  72/2009.  неопасни
отпад се  одмах по пријему  на  локацију  пословног  комплекса  за  управљање
отпадом измери и адекватно складишти на предвиђеном месту.  Мора се водити
уредна документација о примљенимколичинама инертног и неопасног отпада.

4.3. Идентификација отпада према врсти, количини и својствима:
Захтев у тачки 3. Подаци о отпаду обухвата отпад према врсти и својствима

следећих типова индексних бројева:
120101 – стругање и обрада ферометала
150104 – метална амбалажа
160106  –  стара  возила  која  не  садрже  ни  течности  ни  друге  опасне

компоненте
160117 – ферозни метал
160118 – обојени метал



170401 – бакар, бронза, месинг
170402 – алуминијум
170403 – олово
170404 – цинк
170405 – гвожђе и челик
170406 – калај
170407 – мешани метали
191001 – отпад од гвожђа и челика
191002 – отпад од обојених метала
191202 – метали који садрже гвожђе
191203 – обојени метали
150101 – папирна и картонска амбалажа
150102 – пластична амбалажа
160103 – отпадне гуме
020104 – отпадна пластика
120105 - обрада пластике
160119 – пластика
170203 – пластика
191201 – папир и картон
191204 – пластика и гума
200101 – папир и картон
200139 – пластика

4.4.  У  захтеву  у  тачки  3.  Подаци  о  отпаду  према  врсти  и  својствима
следећих типова индексних бројева наведени су и  отпадни акумулатори:

160601* оловне батерије
160605 друге батерије и акумулатори
160602* батерије од ник-кадмијума.

Индексни бројеви са звездицом (*)  означавају опасан отпад. Дозволе за
сакупљање,  транспорт,  складиштење,  третман   и  одлагање  опасног  отпада
издаје  министарство,  те  се  ова  интегрална  дозвола  не  издаје  за  ту  врсту
опасног отпада.

4.5. Сировине, помоћни материјали, вода енергија и друго 
Снабдевање  електричном  енергијом  се  врши  преко  прикључка  на
нисконапонску дистрибутивну градску мрежу.
Водоснабдевање хидрантске мреже је изведено прикључком на сопствени
систем водоснабдевања са плитким бунаром издашности 10 л/с.
Објекат није прикључен на канализациону мрежу.

4.6. Привремено складиштење отпада 
- Место намењено складиштењу, трансфер станица и начин складиштења
 Обавезује  се  оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј, да складишти неопасни метални,
пластични и папирни отпад, искључиво на простору за складиштење, а уз
поштовање важеће законске процедуре. Оператер не може допремити већу



количину неопасног металног, пластичног и папирног отпада од складишних
капацитета.

- Капацитет постројења за складиштење отпада
За складиштење врећа  са сецканом и млевеном палстиком предвиђен је
монтажни  објекат  димензије  6,1  х  24,5  м.   За  складиштење  пластике  и
папира  као и балирање отпадног папира предвиђен је монтажни објекат
димензија 22 х 13,5 м. Отворено складиште за секундарне сировине у кругу
парцеле има површину од 1500 м2.

- Врста  и  количина  отпада  према  пореклу  и  опасним  карактеристикама
(опасан, неопасан и комунални отпад)

Полиетилан – пластика 100 т/год
Полипропилен – пластика (џамбо вреће, канап) 80 тона /год
Тврда пластика – пропилен  60 тона/годишње
Папир  300 тона/год
Пет амбалажа 50 тона/годишње
Гвожђе 60 тона 
Отпадне гуме 5 тона/годишње.

У табели капацитета постројења за управљање отпадом наведен је податак:
„Оловни  акумулатори“  5  тона/год.   Дозволе  за  сакупљање,  транспорт,
складиштење, третман  и одлагање опасног отпада  издаје министарство, те се
ова интегрална дозвола не издаје  за ову врсту опасног отпада.

4.7. Превоз отпада
 Оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу  „МЕТАЛООБРАДА“
Партизанска 86, Бечеј поседује Решење о издавању интегралне дозволе за
сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине бр.
501-00451/2010 од 19.03.2012. године.

4.8. Третман отпада
- Обавезује се  Оператер Дорa Сивели Тот предузетник, Радња за рециклажу
СЗТР   "Металообрада"  Бечеј,  Партизанска  86   да  управљање  отпадом  и
обављање делатности складиштења и третман неопасног отпада на начин
којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

- Дозвола се издаје оператеру за механички третман неопасног металног,
пластичног и папирног отпада што подразумева: пријем и истовар отпада,
растављање, сечење, млевење, екструдирање, привремено складиштење и
отпрему.

- У постројењу за третман и складиштење неопасног отпада Оператера Дора
Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу  „МЕТАЛООБРАДА“  Партизанска  86,
Бечеј,   забрањује  се  третман  и  складиштење  било  које  врсте  опасног,
неопасног и инертног отпада, других опасних материја, осим оних који су
наведени у тачки В 4.3. ове интегралне дозволе.



- Методе и технологије које ће се користити
Обавезује  се   Оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј да током пријема,  складиштења,
третмана и отпреме  производа рециклаже користи најбоље могуће технике
и технологије са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на
животну средину и здравље људи.

- Подаци о опреми и уређајима који ће се користити
Обавезује  се   Оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј да користи опрему и уређаје коју је
доставио уз захтев за издавање дозволе  за управљање  неопасним отпадом
као пропратну документацију.  Опрема и уређаји који ће се користити су:
вага за мерење отпада, универзална преклопна преса за балирање папира,
сецкалица за  полиетиленске  фолије,  млин за  млевење полипропиленских
врећа и врпци.

4.9. Контрола отпада и мере
Обавезује  се   ОператерДора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј да врши испитивање отпада ради
класификације  за  обављање  делатности  третмана  отпада.   Испитивање
отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлаштена
за  узорковање  и  карактеризацију  према  обиму  испитивања  за  која  су
акредитована, у складу са законом. Карактеризација  отпада врши се само за
опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама
може бити опасан отпад.

4.10. Финансијска гаранција
Оператер Дорa Сивели Тот предузетник, Дора Сивели Тот ПР  Радња за
рециклажу  „МЕТАЛООБРАДА“  Партизанска  86,  Бечеј  је  уз  захтев  за
издавање  дозволе  приложио  копију  Полисе  осигурања  одговорности
осигураника  настала  из  делатности   са  роком  трајања од  25.07.2010  до
25.07.2020.  године,  број  650122625  од  12.07.2010.  године  издате  од
Акционарског друштва за осигурање „ДДОР Нови Сад“ Нови Сад.

5. Мере заштите животне средине и контрола загађења

Обавезује  се   Оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј да у току рада постројења прати
следеће параметре:
- емисију у ваздух
- загађивање подземне воде и земљишта
- буку и вибрације

- Емисије у ваздух
У току технолошког поступка третмана неопасног отпада стварају се емисије
штетних  материја  у  ваздух  у  процесу  агломерације  и  екструдирања
полиетилена,  које могу имати утицај  на ваздух.  Мање количине прашине се



стварају   приликом  манипулације.  обавезује  се  оператер  да  предузме
одговарајуће мере ради спречавања евентуалних емисија.

- Утицај на подземну воду и земљиште. 
Атмосферске воде са кровних површина, саобраћајница и отвореног складишта
се одводе на околни терен. Према Правилнику о условима и начину скупљања,
транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна
сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“ бр. 98/2010) складиштење
отпада  који се користи као секундарна сировина на локацији треа да посебно
има:
- стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских
утицаја 
-  систем  за  потпун  и  контролисан  прихват  атмосферске  воде  са  свих
манипулативних површина.
Обавезује се оператер да обезбеди мере и да не  дозволи упуштање загађујућих
честица  уводу које могу имати штетан утицај на животну средину.

-бука и вибрације
Обавезује  се  оператер  да  управља  процесом   рада  у  складу  са  Законом  о
заштити од буке у животној средини  (Сл. Гласник 36/2009 и 88/10). 
Обавезује  се  оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј да мерење нивоа буке обавља једном
годишње методом прописаним Правилником о методама мерења буке садржини
и обиму извештаја о мерењу (Сл. гласник РС 72/2010).  О извршеним мерењима
нивоа буке оператер извештава надлежни орган.

- Мониторинг
Обавезује  се  оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“  Партизанска  86,  Бечеј,  да  води  прецизну  евиденцију  о
мерењима емисија. Оператер је такође дужан да:

- спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом
- да води прецизну евиденцију преузетог отпада
- да води прецизну евиденцију новонасталог отпада
- да води прецизну евиденцију произведених секундарних сировина
- да омогући инспекцијски надзор преко инспектора за зашттиу животне

среднине над процедурама и наведеном документацијом.

6.  Спречавање удеса и одговор на удес

 Обавезује  се  оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј, да у случају пожара поступи у складу
са мерама које су прописане Планом заштите од пожара  и Планом заштите од
удеса приложеним уз захтев. 

6.1.  Извештавање у случају удеса
Обавезује се оператер, да у случају удеса одмах обавести Министарство,

Секретаријат,  јединицу  локалне  самоуправе  и  друге  надлежне  органе  за
поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује



заштита и спашавање и то: о околностима везаним за удес, присутним опасним
материјама, расположивим подацима за процену последица удеса за људе и
животну  средину  и  о  предузетим  хитним  мерама.  Оператер  ће  обавестити
надлежни орган  и о накнадно прикупљеним подацима који утичу на раније
утврђене  чињенице  и  закључке.  Оператер  ће  у  најкраћем  могућем  року
обавестити надлежни орган о планираним мерама за отклаљање средњорочних
и дугорочних последица удеса и за спречавање настанка поновног удеса.

7.  Нестабилни (прелазни) начини рада

За  нестабилне  (прелазне)  начине  рада  се  сматра:  Почетак  рада
постројења ако постоји  ризик по животну средину, дефекти цурења, тренутно
заустављање рада постројења,  обустава рада. 

 Обавезује  се  оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“  Партизанска  86,  Бечеј,  да  у  нестабилним  и  прелазним
начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Плану
заштите од пожара  и Плану заштите од удеса приложеним уз захтев.  

   8)Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

Обавезује  се  оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу
„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј да може затворити постројење и/или
престати  са  радом  када  оствари  услове  за  затварање  и  након  одобрења
надлежног  органа.  Дефинитиван  престанак  рада  постројења  и/или  његових
делова спровести по Плану затварања приложеном уз захтев .

9. Извештавање

9.1 Документовање и учесталост извештавања
Обавезује  се  оператер  Дора  Сивели  Тот  ПР   Радња  за  рециклажу

„МЕТАЛООБРАДА“ Партизанска 86, Бечеј да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом
о управљању отпадом („Сл.г- РС“, бр.36/09 и 88/10) и посебним прописима.

Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Правилником  о  обрасцу  Документа  о  кретању отпада  и  упутству  за  његово
попуњавање („Службени гласник РС“, бр.72/09).

9.2. Институције којима се достављају извештаји
Оператер, Дора Сивели Тот ПР  Радња за рециклажу „МЕТАЛООБРАДА“

Партизанска  86,  Бечеј,  дужан  је   да  извештаје  о  мониторингу  загађујућих
материја шаље надлежним органима. Оператер је дужан да у складу са чланом
58.  Закона  о  заштити  ваздуха   („Сл.г.  РС“  бр.  36/2009  и  88/10)  извештаје
доставља Министарству,  Агенцији за заштиту животне средине и надлежном
органу јединице локалне самоуправе.  

Оператер је у обавези да податке из мониторинга доставља Агенцији за
животну средину на прописан начин, где се води Национални регистар извора
загађивање животне средине.



10.  Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

Оператер, Дора Сивели Тот ПР  Радња за рециклажу „МЕТАЛООБРАДА“
Партизанска 86, Бечеј планира да обавља на локацији прихватање, третман,
привремено  складиштење  и  отпреме  неопасног  металног,  пластичног  и
папирног отпада.  Погон треба да  испуни прописане услове са аспекта заштите
животне средине  одређене  Студијом о процени утицаја на животну средину
Објекта  за  прикупљање,  разврставање  и  примарну  рециклажу  секундарних
сировина  (чврстог  неопасног  отпада)  као  и  услове  прописане  Законом  о
управљању отпадом (Сл.г. РС бр.26/09 и 88/10), Правилником о поступању са
отпацима  која  имају  својства  опасних  материја  („Сл.г.  РС“  бр.  12/95),
Правилником  о  условима  и  начину  разврставања,  паковања  и  чувања
секундарних  сировина („Дл. г. РС бр. 55/01) и осталим прописима из области
заштите животне средине.

Захтев садржи прилоге:
Радни  план  објекта  за  складиштење  и  третман  чврстих,  секундарних

сировина и складиштење истрошених акумулатора,  План заштите од удеса за
објекат  за  складиштење  и  третман  чврстих  секундарних  сировина  и
складиштење  истрошених  акумулатора,  План  затварања  за  објекат  за
складиштење  и  третман  чврстих  секундарних  сировина  и  складиштење
истрошених алумулатора , Изјаву о методама третмана или одлагања отпада, и
Изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења.

Оператер је доставио сву документацију прописау Законом о управљању
отпадом (Сл.г. РС, бр. 36/09) и Правилником о обрасцу захтева за издавање
дозволе за складиштење, третман и  одлагање отпада (Сл.г. РС, бр. 72/09)

О б р а з л о ж е њ е

Оператер, Дора Сивели Тот ПР  Радња за рециклажу „МЕТАЛООБРАДА“
Партизанска  86,  Бечеј  је  поднео   захтев  14.02.2013.  године  за  издавање
дозволе  за  складиштење  и  третман  отпада  14.02.2013.  године   у  рудини
Медењаче бр. 55, на катастарској парцели бр. 19393, 19394/1, 19395/1, 19396/1,
19397  и  19398  к.о.  Нови  Бечеј  на  територији  општине  Нови  Бечеј  и  то  за
метални  отпад,  отпадне  акумулаторе,  отпадни  папир,  отпадну  пластику  и
отпадну гуму.  

По члану 60. Закона о управљању отпадом (Сл.г. РС, бр. 36/09) општини
се  поверава  издавање  дозволе  за  сакупљање,  транспорт,  складиштење,
третман  и  одлагање  инертног  и  неопасног  отпада  на  њеној  територији.
Дозволе  за  складиштење  сакупљање,  транспорт,  складиштење,  третман  и
одлагање опасног  отпада,  дозволу  за  третман  инертног  и  неопасног  отпада
спаљивањем  и  дозволу  за  третман  отпада  у  мобилном  постројењу  издаје
министарство. Услед тога ова Интегрална дозвола се не издаје за  складиштење
отпадних  оловних  батерија  100601*  и  батерија  од  никл-кадмијума  160602*,
наведених у захтеву,  који су класификовани као опасан отпад. За издавање
дозволе за складиштење  овог отпада  је надлежно Министарство.



Оператер, Дора Сивели Тот ПР  Радња за рециклажу „МЕТАЛООБРАДА“
Партизанска 86, Бечеј, је уз захтев приложио:

1. Извод о регистрацији привредног субјекта;
2. Полису осигурања имовине ( одговорност из делатности);
3. Потврда о уплати одговарајуће прописане административне таксе;
4. Податке  уз  захтев  у  складу  са  Правилником  о  обрасцу  захтева  за

издавање дозволе за складиштење третман и одлагање отпада;
5. Изјаву о методама поступања са отпадом;

Решење о давању сагласности на Студију утицаја на животну средину Објекта
за прикупљање, разврставање и примарну рециклажу секундарних сировин  бр.
IV 05-501- 57/5 од 16.11.2012. године

6. Радни план постројења за управљање отпадом;
7. План заштите од удеса;
8. План затварање постројења;
9. Оверен План заштите од пожара;
10. Решење о сагласности на План заштоте од пожара;

У  спроведеном  поступку  о  поднетом  захтеву  обавештени  су
заинтересовани органи и организације директно  и јавност преко огласне табле
и  интернет  странице  локалне  управе.  У  остављеном  року  заинтересовани
органи и прдставниџи јавности нису доставили своје мишњења о захтеву.

Разматрајући  приложену  документацију   оцењено  је  да  су  испуњени
услови  за  издавање  предметне  дозволе  за  складиштење  неопасног  отпада
(секундарних сировина) сакупљеног са територије Општине Нови Бечеј те се од
од 27.03.2013 године уписује у јавни регистар издатих дозвола за складиштење
неопасног отпада под редним бројем 2.

Правна  поука: Против  овог  решења  оператер  може  изјавити  жалбу
Покрајински  секретаријат  за  урбанизам  градитељство  и  заштиту  животне
средине  у року од 15 дана од дана пријема решења.

                   По овлашћењу начелника
                Раушки Драган дипл. инж. грађ

Достављено:
- оператеру постројења,
- у регистар издатих дозвола,
- надлежном инспекцијском органу,
- архиви.
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