
 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Бечеј
Одсек за урбанизам, стамбено - комуналне послове, 
грађевинарство и заштиту животне средине
Број: IV 05-501- 33
Дана: 28.09.2016.год.

На основу члана 60. и 64. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број
36/09 i  88/2010  и  14/2016)  и  члана  192.  Закона  о  општем  управном  поступку
(„Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01), а решавајући о захтеву оператера „Брантнер
отпадна привреда“ д.о.о. Башаидски пут бб Нови Бечеј за  измену решења о издавању
дозволе  за  складиштење  неопасног  отпада (секундарних  сировина) од  05.02.2016
године, Одсек за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и заштиту
животне средине Општине Нови Бечеј, доноси

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

1.  Издаје  се  измена  дозволе  бр   IV  05-501-  38  од  14.07.2011.године за
складиштење  неопасног  отпада  (секундарних  сировина)   рег.  број 8225022220
оператеру  постројења „Брантнер  отпадна  привреда“  д.о.о.,  из  Новог  Бечеја  улица
Башаидски пут бб, на парцели 3390/1, 3390/2 и 3391 к.о. Нови Бечеј у  Новом Бечеју ул.
Башаидски пут бб и утврђује следеће, и то:
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи:

Издаје се измена дозволе бр  IV 05-501- 38 од 14.07.2011.године оператеру „Брантнер
отпадна  привреда“  д.о.о.  из  Новог  Бечеја  улица  Башаидски  пут  бб  за  складиштење
неопасног  отпада  –  секундарних  сировина  и  досадашња  делатност  се  проширује  са
складиштењем отпадних јестивих уља и масти,  описана  у  тачки овог решења  4.3. на
парцели 3390/1, 3390/2 и 3391 к.о. Нови Бечеј у  Новом Бечеју ул. Башаидски пут бб. у
складу  са  Законом о  управљању  отпадом  („Службени  гласник  РС”,  број  36/09 i
88/2010). 

2. Општи подаци о постројењу:

Објекат  за сортирање и разврставање прикупљене амбалаже је укупне  површине
150 м2.Складиште сепарисаних секундарних сировина спремних за пресовање је укупне



површине  112  м2.  Складиште  пресованих  бала  секундарних  сировина  је  укупне
површине 250 м2.

Објекат за складиштење  отпадних јестивих уља и масти је укупне површине 250 м2.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

3. Кратак опис делатности за коју је захтев поднет:
Оператер, „Брантнер отпадна привреда“ д.о.о. Нови Бечеј обавља комуналну делатност
на основу Уговра о поверавању комуналних делатности одржавања чистоће у четири
општине  на  територији  АП  Војводине,  Нови  Бечеј,  Кањижа,  Ковачица  и  Опово.
Оператер се  бави и  сакупљањем,  транспортом и складиштењем неопасног  отпада и
отпадних јестивих уља и масти .

2.Опис локације на којој се делатност обавља:

Постројење за управљање отпадом се налази  у грађевинском реону Новог Бечеја,  у
радној зони на катастарским парцелама 3390/1, 3390/2 и 3391 к.о. Нови Бечеј. У оквиру
парцела  налазе  се  објекти:  гараже,  помоћне  просторије,  канцеларије,  портирница,
просторија ситног алата, магацини секундарних сировина и управна зграда. Парцеле је
опремљена потребном инфраструктуром.

3. Постојеће дозволе, oдобрења и сагласности:

- Извод о регистрацији привредног субјекта матични број 20104287  од 24.04.2016. год.
- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
на територији АП Војводине бр. 119-501-533/2011-04 од 26.02.2011. године издате од
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој.
- Решење бр.  Број:  IV 05-501- 66 од 25.10.2010. године  да за пројекат Постројење за
управљање секундарним сировинама  чија се реализација планира  на кат. парцелама
3390/1, 3390/2 и 3391 к.о.  Нови Бечеј да није потребна процена утицаја на животну
средину издату од Одсека за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство
и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј.
-  Решење  о  издавању  дозволе  за  складиштење  неопасног  отпада  (секундарних
сировина) бр. IV 05-501-38 од 14.07.2011. године

4.Главни утицаји на животну средину:

Решењем бр. Број: IV 05-501- 66 од 25.10.2010. године Одсек за урбанизам, стамбено -
комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј
одређени су минимални услови заштите животне средине које је оператер дужан да
спроведе током рада постројења, 

- мере заштите од буке у складу са Законом о заштити од буке (Службени гласник
РС”, број 36/09 ) 

- мере заштите  ваздуха  од  загађивања  у  складу са  законом о  заштити  ваздуха
(Службени гласник РС”, број 36/09 ).

Решењем бр.  IV 05-501- 70 од 06.09.2016. године  о сагласности  на Студију о процени
утицаја на животну средину пројекта складиштење отпадних јестивих уља и масти у
постројењу  за  управљање  отпадом  на  парцели  бр  3390/1  ко  Нови  Бечеј  улица
Башаидски пут  бб у општини Нови Бечеј  предвиђен је програм праћења утицаја  на
животну средину периодичним испитивањима услова радне и животне средине .



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  18.09.2016. године до 18.09.2026. године.

1.2.Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи:

Захтев за обнављање дозволе подноси се у року од 120 дана пре истека дозволе ради
обезбеђења континуитета важења дозволе. 

2. Рад и управљање постројењем 

2.1.Рад и управљање

Оператер може да управља комуналним отпадом, отпадом из домаћинства, отпадом из
јавних  установа  и  предузећа  осим  било  којим  опасним  отпадом  или  опасним
материјама.

2.2. Радно време

Радно време оператера је  8 часова дневно, 5 дана у недељи.

2.3. Квалификовано 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.

2.4. Услови за управљање заштитом животне средине

Оператер је дужан да током складиштења неопасног отпада – секундарних сировина  и
отпадних јестивих уља и масти  поступа и  у  складу са одредбама  Закона о заштити
животне средине (Сл. гл. РС, 135/04, 36/09),  Закона о заштити ваздуха  (Сл. гл. РС,
36/09) и Закона о заштити од буке у животној средини (Сл. гл. РС, 36/09)

3. Локација постројења и инфраструктура 

3.1. Табла са подацима о оператеру постројења
Брантнер оптадна привреда д.о.о. Нови Бечеј Башаидски пут бб, регистарски број 
8225022220.

3.2. Обезбеђење локације
Локација треба да буде обезбеђена оградом.
.
3.3.Приступ  локацији,  саобраћајна   инфраструктура  (путеви  до  постројења  и  на
локацији)

Локација треба да има прикључак  на јавни пут.



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

Оператер треба да обезбеди просторију за вођење и чување евиденције о управљању 
отпадом.

4.Управљање отпадом
 
4.1.  Производња отпада

Оператер  обезбеђује  складиштење  неопасног  отпада  (  секундарних  сировина)  и
отпадних јестивих уља и масти које се сакупља и  одлагаже  из насеља Нови Бечеј,
Ново Милошево, Кумане и Бочар  и малих и средњих предузећа у општини Нови Бечеј. 

4.2. Пријем отпада на локацији, истовар, разношење и одвожење отпада

Оператер је дужан да врши  складиштење неопасног отпада и отпадних јестивих уља и
масти  на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравља људи.

4.3. Идентификација отпада према врсти, количини и својствима
Предметни отпад  је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и
класификацији отпада /Сл. гл. РС 56/10) и то:
Неопасан отпад
15 01  амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
15 01 01 папирна и картонска амбалажа
15 01 02 пластична амбалажа
15 01 04 металана амбалажа
15 01 05 композитна амбалажа
20 01 25 јестива уља и масти

4.4. Привремено складиштење отпада

- Место намењено складиштењу, трансфер станица и начин складиштења
Оператер је дужан да обезбеди да складиште отпада и отпадних јестивих уља и масти 
има стабилну и непрпусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских 
утицаја, систем за спречавање удеса, систем за прихват атмосферске воде са 
манипулативних површина и систем за заштиту од пожара у складу са посебним 
прописима.

- Капацитет постројења за складиштење отпада
15 01 01 папирна и картонска амбалажа  110 т/год
15 01 02 пластична амбалажа 125 т/год
15 01 04 металана амбалажа 1 т/год
15 01 05 композитна амбалажа 2 т/год
20 01 25 јестива уља и масти 5 т/год

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



Оператер може да депонује неопасан отпад  секундарне сировине – амбалажни отпад   и
отпадна јестива уља и масти из комуналног и комерцијалног отпада.

4.5.Одлагање отпада
- Класа депоније (за инертни, опасни или неопасни отпад) 
Оператер може да користи депонију за неопасни отпад и отпадна јестива уља и масти

- Процедура за пријем отпада 
Оператер је дужан да поштује одредбе Уредбе о одлагању отпада на депоније (Сл. гл. 
РС бр. 92/2010)

- Укупан капацитет депоније
Оператер је дужан да обезбеди најмање 112 м2 површине за складиштење секундарних 
сировина спремних  за пресовање, најмање 250 м2 површине за складиштење 
пресованих бала секундарне сировине и  250 м2  за отпадна јестива уља и масти.

- План за затварање и рекултивацију
Оператер поседује план за затварање постројења за управљање отпадом.

-  Финансијске  или  одговарајуће  осигурање  за  покриће  трошкова  рада  постројења,
односно за случај удеса или штете причињене трећим лицима

Оператер је приложио Полису осигурања имовине бр. 660466517 ДДОР Нови Сад са
роком трајања од 10.06.2010. године  до 10.06.2020. годне која обухвата одговорност из
делатности. 

4.10. Контрола отпада и мере
Оператер је  дужан да утврди састав  односно карактеристике отпада испитивањем у
складу са чланом 6. Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада
(Сл. гл. РС, 56/10).



4. Спречавање удеса и одговор на удес

Оператер  је  уз  захтев  приложио  План  заштите  од  удеса  постројења  за  управљање
отпадом  од  септембра  2016.  године  и  План  заштите  од  пожара  бр.  3787/2012  од
18.12.2012. године

6 Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

Оператер је уз захтев приложио План за затварање постројења за управљање отпадом.

    7       Извештавање

   7.1         Документовање и учесталост извештавања
Оператер  је  дужан  да  достави  годишњи  извештај  о  отпаду  у  складу  са

Правилником  о  обрасцу  дневне  евиденције  и  годишњег  извештаја  о  отпаду  са
упутством за његово попуњавање (Сл. гл. РС 95/2010)

7.2 Институције којима се достављају извештаји
 Општинском  инспектору  заштите  животне  средине  Одсека за  урбанизам,

стамбено - комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине Општине
Нови Бечеј.

   
  10)         Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива
  Оператер је доставио Радни план постројења за управљање отпадом израђен децембра
2010. године.

2. Трошкове поступка издавања дозволе у износу од  6450,00 динара сноси оператер
постројења.

О б р а з л о ж е њ е

Оператер предузеће „Брантнер отпадна привреда“ доо Нови Бечеј, Башаидски
пут  бб  је  поднео захтев  за  издавање  дозволе  за  складиштење  неопасног  отпада
(секундарних  сировина)   бр.  1611/2010  од 16.06.2011.  године  Одсеку за  урбанизам,
стамбено  -  комуналне  послове,  грађевинарство  и  заштиту  животне  средине Оптине
Нови Бечеј. Уз захтев оператер је 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;
6. Решење  о  ослобађању  од  обавезе  израде  процене  утицаја  на  животну

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



12. Уговор о поверавању комуналних делатности одржавања чистоће у општини
Нови Бечеј;

13. Уговор о купопродаји непокретности у општини Нови Бечеј;
У спроведеном поступку  о поднетом захтеву обавештени су заинтересовани органи и
организацији  и  јавност  директно  и  преко  локланог  листа.  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 14.07.2011 године уписује у
јавни регистар издатих дозвола за складиштење неопасног отпада под редним бројем 1.

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.


	По овлашћењу начелника

