РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА
Одељење за привреду, пољопривреду, развој,
урбанизам,за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено
комуналне делатности
Број: 501-17/09/2018-III
Датум: 14.08.2018.год.
Општина Чока – Општинска управа Чока, Одељење за привреду,
пољопривреду, развој урбанизам, за грађевинске послове за спровођење
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 10.
Одлуке о организацији општинске управе у Чоки („Службени лист општине Чока“,
број 16/10, 14/13, 4/15, 20/16,23/16, 13/17 и 11/18 ), члана 136. Закона о општем
управном поступку ( „Сл. гласник РС „ број 18/16), члана 59., 60., 64., 66., Закона о
управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) решавајући по
захтеву „ Стара Ливница О.С.Ч.Л “ доо, Чока Потиска број 7 за издавање дозволе
за складиштење и третман неопасног металног отпада на катастарској парцели
број 472 у ко Чока, доноси:
РЕШЕЊЕ
о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног металног
отпада на територији општине Чока

Издаје се интегрална дозвола за складиштење и третман, регистарски број УО1/2018, оператеру постројења „ Стара Ливница О.С.Ч.Л “ доо, Чока, Потиска број 7
којом се одобрава рад целокупног постројења за управљање неопасним металним
отпадом на катастарској парцели број 472 КО Чока и утврђује следеће:
А. ОПШТИ ПОДАЦИ
Општи подаци о дозволи:
Дозвола за управљање отпадом издаје се оператеру постројења „Стара Ливница
О.С.Ч.Л “ доо, Чока уписаног у Регистар издатих дозвола општине Чока ознаке УО
- 01/2018 за складиштење и третман неопасног металног отпада методама
разврставања, растављања, сечења у постројењу на локацији у улици Потиска
број 7 на катастарској парцели 472 у Чоки у складу са Законом о управљању
отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 ,88/10 и 14/16), Правилником о изгледу и
садржини дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл. гласник РС“,
број 96/09) и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада
(„Сл. гласник РС“, број 56/10).
Обавезује се оператер да предузме све мере заштите животне средине прописане
Решењем
Одељења
за привреду, пољопривреду, развој,урбанизам,за
грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне
делатности број 501-17/05/2018-III од дана 29.06. 2018. године

Врста отпада за које се издаје дозвола су:
191001 – отпад од гвожђа и челика
170402 - алуминијум
170405 – гвожђе и челик
Општи подаци о локацији и средствима за рад
Постројење оператера на предметној локацији у улици Потиска бр 7 је комплетно
опремљено за складиштење и за механичко физички третман неопасног металног
отпада. Постројење обухвата објекат, плато за привремено одлагање, опрему и
уређаје који су неопходни за рад. Прилаз комплексу колска и пешачка стаза, а
унутар комплекса се саобраћа избетонираним саобраћајницама. Најближи
стамбени објекат се налази 50 метара од постројења.
Објекат се снабдева санитарном водом са постојеће водоводне мреже насеља
Чока. Фекалне отпадне воде се испуштају у водонепропусну септичку јаму, коју по
потреби празни јавно предузеће „Јавно Комунално Предузеће Чока“.
Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА
Опис делатности за коју је захтев поднет:
„Стара Ливница О.С.Ч.Л “ доо Чока, Чока Потиска број 7 је регистровано
28.06.2006. године у Агенцији за привредне регистре под регистарским бројем БД
128340, матични број 20184710, претежна делатност 2454 Ливење осталих
обојених метала.
Оператер постројења бави се складиштењем и техничко физичким третманом
неопасног металног отпада.
Након преузимања отпада од регистрованих сакупљача врши се мерење и
разврставање према категорији и карактеру, растављање и сечење по потреби,
привремено складиштење у за то предвиђене сандуке.
Обавезује се оператер да обављање ове делатности спроводи на начин којим се
не угрожава животна средина и здравље људи, уз поштовање важеће законске
регулативе. Оператер не може допремити већу количину од складишних
капацитета.
Опис локације на којој се делатност обавља
Постројење се налази на локацији у Чоки адреса Потиска број 7, катастарска
парцела број 472. На предметној локацији се налазе: производна хала,
канцеларија, магацин.
Постојеће дозволе, одобрења и сагласности:
Уз захтев за издавање дозволе за управљање отпадом Оператер је приложио
следеће:
- Извод из Агенције за привредне регистре,
- Решење за привреду, пољопривреду, развој урбанизам, за грађевинске
послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности

број 501-17/05/2018-III да није потребна израда Студије о процени утицаја на
животну средину,
- Полиса осигурања имовине број 30000008359 од 13.07.2018. године с роком
важења до 13.07.2019. године,
- Решење – сагласност Министарства унутрашњих послова број 09/15 број
217-7526/18-2 од дана 04.06.2018. године на Програм основне обуке запослених из
области заштите од пожара,
- Акт друштва о обављању делатности: Третман и одлагање отпада који
неопасан од дана 01.08.2018. године .
ГЛАВНИ УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Утицај на животну средину услед рада постројења за складиштење и третман
метала је моrућ услед неадекватног вођења технолошког поступка.
Загађење ваздуха
На локацији приликом рада постројења се не очекује никакав негативан утицај на
ваздух.
Бука и вибрација:
На локацији се јавља бука коју производе радне машине и транспортна возила,
којим се врши допремање отпада, односно одвожење са локације и за време
механичког третмана отпада (растављање, сечење металних делова отпада).
Загађење воде и земљишта:
Загађење земљишта могуће је услед неадекватног одлагања отпада на локацији,
нарочито на деловима складишта која немају одговарајућу подлогу.
Комунални отпад се сакупља у типске канте. Одвожење комуналног отпада врши
„Јавно Комунално Предузеће Чока“. Одвођење санитарно фекалних отпадних
вода решено је прикључењем на водонепропусну септичку јаму, коју надлежно
јавно комунално предузеће чисти по потреби.
Мишљење:
Одељење за привреду, пољопривреду, развој урбанизам, за грађевинске послове
за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности је у
складу са чалном 69. Закона о управању отпадом, обавестилo јавност о пријему
захтева за издавње дозволе за складиштење и третман неопасног металног
отпадом преко интернет странице Општинског сајта: www.coka.rs , огласне табле
Општинске управе.
У датом року није достављено ни једно мишљење од стране заинтересоване
јавности.
Ц) УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

Важност дозволе и рокови за подношење захтева обнављање дозволе
Оператеру се издаје дозвола којом се одобрава складиштење и третман неопасног
металног отпада на територији општине Чока.
У складу са чланом 66. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје
Оператеру за делатност управљања отпадом на локацији Потиска бр 7 за
период од 10 година од дана правоснажности овог решења.
Обавезује се Оператер да Захтев за обнављање дозволе поднесе 120 дана пре
истека важења дозволе из претходног става, а ради обезбеђења континуитета
важења дозволе.
Обавезује се Оператер да закључи Полису осигурања са роком важења на период
од десет година.
Рад и управљање постројењем
Управљачка структура дефинисана је органитзационом шемом и описом послова
запослених. Предузеће има 17 стално запослених, претежна делатност је 2454
Ливење осталих обојених метала.
Послове одговорног лица за управљање отпадом у правном лицу „ Стара Ливница
О.С.Ч.Л“ доо Чока обављаће Драган Момчилов одређен од стране директора
предузећа Милована Васић.
Капацитет постројења за управљање отпадом је 30.000 кг, планирана годишња
количина отпада износи 500.000 кг.
Рад у постројењу је тренутно организован у једној смени, радно време од 6:00 до
14:00, могуће је организовати рад и у другој смени.
Оператер се обавезује да предузме све потребне мере у циљу спречавања,
смањења и где је то могуће отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на
животну средину.
Локација постројења и инфраструктура
Обавезује се Оператер да одржава објекте у којима се обавља предметна
делатност у складу са мерама дефинисаним прописима из области управљања
отпадом.
Обавезује се Оператер да обезбеди такав надзор над објектом којим ће се
спречити приступ неовлашћеним лицима.
Обавезује се Оператер да на улазу у пословни објекат на видном месту постави
таблу која поред назива предузећа садржи опис делатности за коју је издата
дозвола и број телефона задужене особе за управљање отпадом.
Обавезује се Оператер да обезбеди одговарајући простор ван простора у коме се
обавља делатност у коме ће чувати документацију о постројењу и документацију о
вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен, а
документација сортирана, обележена и приступачна.

Управљање отпадом
Обавезује се Оператер постројења да се приликом складиштења и третмана
неопасног металног отпадног материјала, придржава Радног плана постројења за
складиштење и третман отпада.
Обавезује се Оператер постројења да сваки пут приликом пријема отпада уредно
попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ( „Сл.гласник РС“
број 114/13).
Обавезује се Оператер постројења да по пријему отпадних материјала евидентира
и складишти у складу са посебним прописима, односно, да води уредну евиденцију
о примљеним количинама наведеног отпада а место за складиштење и третман
мора да одржава чистим.
Мере заштите животне средине
Оператер се обавезује да спроводи мере у циљу спречавања штетних негативних
утицаја на животну средину и здравље људи.
Спречавање удеса и одговор на удес
Обавезује се Оператер постројења да спроводи политику превенције удеса у
складу са Планом заштите од удеса који је оператер приложио уз захтев за
издавање дозволе као пратећу документацију.
Нестабилни (прелазни) начин рада
Обавезује се Оператер постројења да у свим нестабилним и прелазним начинима
рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Радном плану
управљања отпадом.
Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова
Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова потребно је
спровести по Плану за затварање постројења који је оператер приложио уз захтев
за издавање дозволе као пратећу документацију.
Извештавање
Обавезује се Оператер постројења да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом и посебним прописима.

Образложење
Дана 17.04.2018.године „ Стара Ливница О.С.Ч.Л “ доо, Чока поднео је Захтев за
издавње дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада Одељењу
за привреду, пољопривреду, развој урбанизам, за грађевинске послове за
спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинске
управе Чока.
Увидом у поднети захтев надлежно Одељење је утврдило да захтев није потпун и
дописом од дана 09.05.2018. године затражило је допуну захтева.
Захтев је допуњен дана 17.07.2018. године.
У поступку припреме Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног
металног отпада констатовано је да уз попуњен образац захтева приложена је
следећа документација:
1. Решење Агенције за регистре привредних субјеката БД 128340/2006
2. Радни план постројења за складиштење и третман отпада,
3. План заштите од удеса и Записник о инспекцијском надзору Министарства
унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за
ванредне ситуације у Кикинди број 09/15 број 217-9682/18-2 од дана
16.07.2018. године
4. Предлог плана за затварање постројења
5. Изјава о методама третмана или одлагања отпада
6. Изјава о методама третмана остатака из постројења
7. Решење Одељења за привреду, пољопривреду, развој урбанизам, за
грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено
комуналне делатности број: 501-17/05/2018-III од дана29.06.2018.године
8. Полиса за осигурање имовине и имовинских интереса од дана
13.07.2018.године
9. Одлука о одређивању одговорног лица за управљање отпадом
10. Потврда о уплати административне таксе.
Приликом разматрања захтева, ценећи документацију коју је Оператер постројења
поднео, Одељење за привреду, пољопривреду, развој урбанизам, за грађевинске
послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности
Општинске управе Чока
је оценило да су испуњени услови за издавање
Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, те је решено
као у диспозитиву.
За издавање овог решења плаћена је Републичка административна такса – за
издавање интегралне дозволе за управљање отпадом – тарифни број 197 Закона о
републичким административним таксама („Сл гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003 испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени
дин. износ 55/2012 –усклађени дин. износ., 93/2012, 47/2013 –усклађени дин износ.,
65/2013 –др. закон, 57/2014 – усклађени дин износ 45/2015 – усклађени дин. износ.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. износ 61/2017 - усклађени дин. износ,
113/2017, 3/2018 – испр. и 50/2018 -– усклађени дин. износ) на рачун 840742221843-57 (сврха: Републичка административна такса; прималац: Буџет РС)
позив на број одобрењa 47-211 у износу од 101.000,00,00 динара

Поука о правном средству:
Против овог Решења носилац пројекта може изјавити жалбу Покрајинском Секретаријату
за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 15 дана од дана
пријема овог решења.
Жалба се предаје путем овог органа лично или путем поште таксирана сходно Закону о
републичким административним таксама („Сл гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003 - испр.,
61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. износ
55/2012 –усклађени дин. износ., 93/2012, 47/2013 –усклађени дин износ., 65/2013 –др.
закон, 57/2014 – усклађени дин износ 45/2015 – усклађени дин. износ., 83/2015, 112/2015,
50/2016 - усклађени дин. износ 61/2017 - усклађени дин. износ, 113/2017, 3/2018 – испр. и
50/2018 -– усклађени дин. износ) на жиро рачун бр.840-74221843-57 позив на број 97 47211.

Решење израдила:
Шеф Одељења
Ева Шевењхази- самостални саветник

Начелник Општинске управе
Зоран Јованов

Доставити:
- Оператеру – „ Стара Ливница О.С.Ч.Л “ доо, Чока Потиска број 7
- У регистар издатих дозвола
- Надлежном инспекцијском органу
- архиви

