Република СрбијаАутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКА УПТРАВА ЖИТИШТЕ
Одељење за привреду урбанизам,
путну привреду, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине
број: III-05-9/2018/07
Дана: 25.06.2018.године
Житиште
На основу чл. 60, 64. и 70. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и
14/2016), чл.136 , члан 192, . Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016),
Правилника о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (("Сл. гласник
РС", бр. 96/2009), Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени
гласник РС'' број 56/10) , решавајући по захтеву оператера Доо за рециклажу ЕЦО- НИЦ Житиште,
ул. Генерал Драпшина 11 за допуну дозволе за складиштење, третман и одлагање чврстог
комуналног отпада, бро 2/ 2017 на основу захтева број III-05-9/2018/07 од 25.06.2018. године,
Одељење за приврду урбанизама,путну привреду, комунално стамбене послове и заштиту животне
средине доноси
РЕШЕНЈЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ
НЕОПАСНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Издаје се” РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ “ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И
ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 002 ” оператеру Доо за
рециклажу ЕЦО- НИЦ Житиште, ул. Генерал Драпшина 11, на катастарској парцели 659 и 660
к.о. Житиште, који има намену за складиштење и механичку припрему чврстог неопасног отпада за
транспорт (разврставање, сецкање, млевење), са следећим примењеним операцијама одлагања и
искоришћавања отпада:



Операција одлагања - Д15 и
Операција искоришћења отпада - Р13

за рад постројења за управљање отпадом и обављање делатности третмана и складиштења неопасног
отпада и то:





09 01 07 -фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра
16 02 14 -одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
16 02 16 -компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15
16 08 01 - Истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум,
иридијум, или платину (изузев 16 08 07)
 20 01 36
- одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01
21, 20 01 23 и 20 01 35
Метал и обојени метали:








16 01 17 - Ферозни метал,
16 01 18 - Обојени метал,
17 04 01 - Бакар, бронза, месинг,
17 04 02 - Алуминијум ,
17 04 03 - Олово,
17 04 04 - Цинк
17 04 05 - Гвожђе и челик,
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17 04 07 - Мешани метали,
17 04 11 - Каблови другачији од наведених у170410,
19 10 01 - Отпад од гвожђа и челика,
1910 02 - Отпад од обојених метала,
1912 02 - Метали који садрже гвожђе,
20 01 40 – Метали.
17 04 07 - Мешани метали,
17 04 11 - Каблови другачији од наведених у170410,
19 10 01 - Отпад од гвожђа и челика,
1910 02 - Отпад од обојених метала,
1912 02 - Метали који садрже гвожђе,
20 01 40 – Метали

на локацији у Житиште, ул. Петра Шкундрића бр 41, катастарска парцела бр 659 и 660 к.о. Житиште
и утврђује следеће:
Ово решње о измени идопуни решења о издавању дозволе за складиштење, третман и одлагање
чврстог комуналног отпада.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Оператер Доо за рециклажу ЕЦО- НИЦ Житиште, ул. Генерал Драпшина 11” је дана 07.11.2016.
године поднео захтев за издавање интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног отпада,
број III-05-501-29/2016 године, Одељењу за приврду урбанизама,путну привреду, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине донело решење број: III-05-29/2016/0 10.02.2017.године , заведено
у регистар дозвола под редним брјоем 02.
У допуни захтева доставлен је ревидиран радни План објеката за складиштење секундарних
сировина (чврстог неопасног отпада) и механичка припрема отпада за транспорт. Радни план
израђује се у складу са методологијом, на основу члана 16. Закона о управљању отпадом
(“Службени гласник РС” број 36/09 и 88/2010).Изјава - Одлуку о одређивању квалификованог лица
одговорног за стручан рад у управљању отпадом за коју се одређује запослени Александар
Грбић из житишта, улица 2. октобар бб, јмбг: 2703990850036, број личне карте: 005956797, по
занимању електротехничар електроничар (средња техничка школа), за квалификовано лице одговорно
за стручни рад у објекту за складиштење неопасног отпада, у Житишту, Генерала Драпшина 11,
катастарска парцела број 659 и 660 к.о. житиште као и доказ о уплаћеној административној такси.
Ово решење о измени и допуни решење о издавању дозвлолле за складиштење, третман и
одлагање чврстог неопасног отпада важи уз решење Дозволе за складиштење и третман
чврстог неопасног отпада наведеног по каталошкој листи 02 под бројем III-05-29/2016/0
10.02.2017. године уписаног у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 002.
Поука о правном леку:
Против овог решења оператер може изјавити жалбу Министарству животне средине и просторног
планирања, у року од 15 дана од дана пријема решења.

- оператеру постројења,
- у регистар издатих дозвола,
- надлежном инспекцијском органу,
- архиви.
Одговорно лице
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