Република СрбијаАутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКА УПТРАВА ЖИТИШТЕ
Одељење за привреду урбанизам,
путну привреду, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине
број:III-05-22/2017/11
Дана:.25.12.2017.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. 192, члана 102 . став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл.
гласник РС", бр. 18/2016), Правилника о садржини и изгледу дозволе за складиштење,
третман и одлагање чврстог комуналног отпада (("Сл. гласник РС", бр. 96/2009), Правилника
о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник РС'' број 56/10) ,
решавајући по захтеву оператера ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул.Ђуре Јакшића 2. Житиште за
интегрална дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада, бро 2/ 2017 на основу
захтева број III-05-22/2017/11од 25.12.2017године, Одељење за приврду урбанизама,путну
привреду, комунално стамбене послове и заштиту животне средине доноси
РЕШЕЊЕ
о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
Издаје се интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада регистарски
број 003 оператеру ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ
1) Општи подаци о дозволи
Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада: издаје се оператеру
ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште а за рад управљања отпадом и
обављање делатности сакупљање и транспорт и то:
02 01 03 Отпад од биљног ткива
02 01 04 Отпадна пластика (искључујући амбалажу)
02 01 07 Отпади из шумарства
02 01 10 Отпад од метала
02 06 01 Материјали неподобни за потрошњу или обраду
02 06 99 Отпади који нису другачије специфицирани
03 01 01 Отпадна кора и плута
10 12 08 Отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког
третмана)
12 01 05 Обрада пластике
15 01 01 Папирна и картонска амбалажа
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15 01 02 Пластична амбалажа
15 01 03 Дрвена амбалажа
15 01 04 Метална амбалажа
15 01 05 Композитна амбалажа
15 01 06 Мешана амбалажа
15 01 07 Стаклена амбалажа
15 01 09 Текстилна амбалажа
16 01 03 Отпадне гуме
16 01 18 Обојени метал
16 01 19 Пластика
16 01 20 Стакло
16 02 14 Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
16 06 04 Алкалне батерије (изузев 16 06 03)
16 06 05 Друге батерије и акумулатори
17 01 01 Бетон
17 01 02 Цигле
17 01 03 Цреп и керамика
17 02 01 Дрво
17 02 02 Стакло
17 02 03 Пластика
17 04 01 Бакар, бронза, месинг
17 04 02 Алуминијум
17 04 03 Олово
17 04 04 Цинк
17 04 05 Гвожђе и челик
17 04 06 Калај
17 04 07 Мешани метали
18 01 04 Отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања
инспекције (нпр. завоји, гипсеви, постељина, одећа за једнократну употребу и пелене)
18 01 07 Хемикалије другачије од оних наведених у 18 01 06
18 01 09 Лекови другачији од оних наведених у 18 01 08
20 01 01 Папир и картон
20 01 02 Стакло
20 01 08 Биоразградиви кухињски и отпад из ресторана
20 01 10 Одећа
20 01 11 Текстил
20 01 28 Боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27
20 01 30 Детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29
20 01 31 Лекови другачији од оних наведених у 20 01 31
20 01 24 Батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33
20 01 36 Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20
01 23 и 20 01 35
20 01 38 Дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37
20 01 39 Пластика
20 01 40 Метали
20 01 41 Отпади од чишења димњака
20 01 99 Остале фракције које нису другачије специфициране
20 02 01 Биодеградабилни отпад
20 02 02 Земља и камен
20 02 03 Остали небиодеградабилни отпад
20 03 01 Мешани комунални отпад
20 03 02 Отпад са пијаца
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20 03 03 Остаци од чишћења улица
20 03 07 Кабасти отпад
20 03 99 Комунални отпади који нису другачије специфицирани
Планирана количина отпада износ око 4,283 тона на годишњем нивоу.Сакупљање се
реализује на територији општине Житиште, у складу са чл. 60, 64. и 70. Закона о управљању
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), чл. 192, члана 102 . став 1. Закона
о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), Правилника о садржини и
изгледу интегралнe дозволe за сакупљање и транспорт неопасног отпада ("Сл. гласник РС",
бр. 96/2009), Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени
гласник РС'' број 56/10)
2) Општи подаци о оператеру
Оператер ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште опремљен за
сакупљање , транспорт нопасног отпада који се врши на територији општине Житишта.
Третман и опрема оператера
Оператер. ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште врши сакупљање , и
транспорт неопасног отпада од произвођача или власника отпада и транспортује га до
локације на којој се врши његово складиштење. Отпад се транспортује у сопственим
возилима уз примену одговарајућих мера за спречавање расипања или испадања отпада
приликом транспорта. Основне делатности предузећа су управљање комуналним отпадом,
одржавање зелених површина, производња и дистрибуција топлотне енергије, пошумљавање,
одржавање чистоће на површинама јавне намене и уређење гробаља.
Претежна делатност предузећа су услуге уређења и одржавања околине (8130). Органи јавног
предузећа су Директор и Надзорни одбор.
Седиште и просторије јавног предузећа су у Житишту, у улици Ђуре Јакшића бр. 2. Број
запослених радника износи 37 лица.
ЈКСП пружа своје услуге комуналне хигијене
на целој територији општине
Житиште.Средиште се налзи у улици Ђуре Јакшића бр. 5где се налазее просторије за
теренске раднике као и паркинг за возила .`
За сакупљање и транспорт неопасног отпада оператер поседује у свом власништву
следећу опрему и средства:
Смеће се по правилу скупља у контејнерима 1,1 м3. Судове за смеће–контејнере за
домаћинстава односно за одређени број (редовне платише) обезбеђује ЈСКП Екос.
Док је за друга домаћинства пракса да смеће износе у пластичним врећама или неким другим
посудама ненаменског карактера.
2 контејнера за кабасти отпад од 7 м³
48 контејнера од 1,1 м³
3.260 канти за смеће од 120 литара
Камион смећар „ДАФ ФА ЛФ 55“
Камион смећар „ТАМ 130 Т 11“
Камион подизач контејнера „Ивецо Еуроцарго МЛ75Е15К“
Домаћинства и привредни субјекти на територији општине Житиште (око 4.500 корисника)
Смеће се редовно евакуише на сваких 5 дана, у недељи, и то од понедељка до петка изузев у
дане празника.У прилогу фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за 3 возила.
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3)

Напомена о поверљивости података и информација

Нема информација и података које се сматрају поверљивим.
Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА
1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет
ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште
је у Агенцији за привредне
регистре решењем бр. БД 34197/2015 од 27.04.2015.год. регистрован за обављање претежне
делатности шифре 8130– услуге одржавања и уређења локаце.
2) Опис локације на којој се делатност обавља
Из урбаних делова општина врши се евакуација отпада из контејнера 1,1 м3 који се пресипају
у камион „смећар“ са подизачем. Такође, врши се и пресипање канти 80-120 литара у камион
„смећар“ као и убацивење врећа са отпадом (остављене поред контејнера или канти) у
прихватни кош камиона. Напомена: За додатну евакуацију отпада, из руралне средине,
усвојен је, искуствен, приближан однос броја нових канти (120 литара) и стандардизованих
врећа (80 литара) 70:30.
У руралним срединама, евакуација се врши камионом „смећарцем“, до локација где је могућ
несметан приступ. На местима где камион не може да приђе евакуација се врши трактором са
приколицом који прихвата стандардизоване вреће и исте превози до најближег
„зеленог“ острва где исте прихвата „смећарац“ или камион са подизачем из контејнера од 5
м3 .
Кроз израду Главног пројекта евакуације отпада, за сваку локацију ће се одредити
„зелена“ острва, димензија 4,5x3,4 м где ће се постављати контејнери од 5 м3 за одлагање
стандардизованих кеса, кабастог биолошког отпада (шибље, грање, ...), контејнера за ПЕТ
амбалажу и осталу пластику 1 м3.
Правна лица са сопственим судовима
Правна лица и установе са великим количинама комуналног отпада одлажу отпад у сопствене
судове и наплата се врши према броју судова. Уколико се уочи стално повећање отпада, ван
судова, Оператер доноси додатни суд, за одлагање и додатну наплату.
Уколико корисник (генератор) има и опасан комунални отпад, исти се одвози и наплаћује
према ценовнику (дефинисан посебном тачком).
У наставку дајемо преглед начина евакуације по општинама, као подлогу за израду будућег
Главног пројекта евакуације из свих насеља са распоредом одвожења и осталом
организацијом рада на трансфер станици и депонији за опасан комунални отпад.
Евакуација отпада се врши камионима „смећарцима“ са степеном сабијања од 1:3.
Преглед количина отпада у населнима1 и оквирни предлог евакуације:
Житиште, недељна количина отпада 57,2 (19,12) м3, потребан је 1 одлазак смећара од 15 м3 и
један подизач контејнера;
Равни Тополовац, недељна количина отпада 23,8 (8,0) м3, потребан је 1 одласка смећара од 9
м3 и један подизач контејнера;
Торак, недељна количина отпада 50,3 (16,8) м3, потребан је 1 одлазак смећара од 15 м3 и
један подизач контејнера;
Банатско Вишњичево, недељна количина отпада 6,8 (2,3) м3, потребан 1 одласка смећара од 9
м3 и један подизач контејнера;
Банатски Двор, недељна количина отпада 22,3 (7,4) м3, потребан 1 одласка смећара од 9 м3 и
један подизач контејнера;
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Торда, недељна количина отпада 31,3 (10,4) м3, потребан 1 одласка смећара од 9 м3 и један
подизач контејнера;
Честерег, недељна количина отпада 24,6 (8,2) м3, потребан 1 одласка смећара од 9 м3 , и
један подизач контејнера;
Банатско Карађорђево, недељна количина отпада 44,3 (14,8) м3, потребан је 1 одлазак смећара
од 15 м3, и један подизач контејнера;
Нови Итебеј, недељна количина отпада 22,3 (7,7) м3, потребан 1 одласка смећара од 9 м3 , и
један подизач контејнера;
Српски Итебеј, недељна количина отпада 42,5 (14,2) м3, потребан је 1 одлазак смећара од 15
м3, и један подизач контејнера;
Хетин, недељна количина отпада 13,5 (8,2) м3, потребан је 1 одласка смећара од 9 м3 и један
подизач контејнера;
Међа, недељна количина отпада 20,4 (6,8) м3, потребан је 1 одласка смећара од 9 м3 и један
подизач контејнера.
3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности
Уз захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
оператер је приложио:
1
1.
2.
3.
4.

Радни План управљања комуналним отпадом 2017-2022 , Ј.К.С.П. ЕКОС Житиште
бројТД-П 02/17 израђивач плана Wасте Алтернативе Солутионс Доо.
Акт о процени ризика број 70/2016 од 07,09,2016. израђивач Д.О.О з промет роба и
услуга , ДНД заштита н раду..
Полису осигурања имовине но 6-78987 компнија УНИQА.
Морфологија отпада .Извештај о испитивању отпада Факулет техничких наука Нови Сад.
Уговор о набавци услуге одржавања депоније са компаијом“ ФЦЦ КИКИНДА“ д.о.о
Кикинда. Број 0-8/2 2017 од 13.03.2017 год.

4) Главни утицаји на животну средину
(1) Загађење ваздуха
Утицај на ваздух – Гасови, који се стварају приликом разградње органских супстанци могу
посредно или непосредно утицати на околину. У највећој присутни су метан и угљендиоксид,
док у мањој количини сумпороводоник и други.Неугодни мириси приликом транспота отпада.
(2) Бука
На предметној локацији се јавља бука приликом утовара и истовара отпада. За анализирани
локалитет није вршено мерење комуналне буке.
(3) Загађење воде и земљишта
Утицај на воде - Потребно је разликовати падавине и процедне воде. Падвине су чисте до
тренутка проласка кроз отпад. Део воде који се инфилтрира у отпад, у тренутку премашења
адсорпцијског капацитета отпада постаје процедном водом, која се скупља на природној
геолошкој подлози одлагалишта отпада или пак отиче даље у подземље, где угрожава
квалитет подземних вода. Подземне и површинске воде, ако дођу у контакт с отпадом,
онечишћују се зависно од карактеристика одложеног отпада и количине воде која се
процеђује кроз тело одлагалишта отпада. Даље кретање процедне воде у земљиште, подземне
или површинске, може изазвати онечишћења. Стварање процедних вода је у директној вези с
количином падавина које уђу у отпад. Процједне воде које се стварају разградњом отпада већ
су се процедиле у околину.
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Утицај на земљиште је знатан с обзиром на број дивљих депонија које треба санирати а које
су у поверене на санацију ЈКП ЕКОС.
За привремену депонију на локацији Торак – С.Итебеј урађена је пројектно техничка
документација санацје и рекултивације исте.
(5) Опасан отпад
Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја
може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од
опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је
опасан отпад био или јесте упакован;Радним планом су предвиђене мере за неконтролисану
појаву опасног комуналног отпада из домаћинстава.
(6) Јонизујеће и нејонизујеће зрачење
У процесу рада не долази до јонизујећег и нејонизујећег зрачења.
5) Коментари/мишљења
(1) Представници заинтересоване јавности
Одељење за послове заштите и унапређивања животне средине је сходно чл. 69. Закона о
управљању отпадом (''Службени гласник РС'' број 36/09 и 88/10) обавести јавност о пријему
Захтева за издавање интегралне дозволе оператера: ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре
Јакшића 2. Житиште У датом року, , почевши од 10.11.2017до 10.12.2017. године није
достављено ниједно мишљење.
В. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА
НЕОПАСНОГ ОТПАДА

САКУПЉАЊЕ

И ТРАНСПОРТ

1) Важност дозволе за обављање делатности интегралне дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног отпада, рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију
услова у дозволи
(1)

Важност дозволе

Од 25.12.2017. год. до 25.12.2027.. год.
(2)

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

120 дана пре истека важења дозволе за складиштење и третман отпада
2) Рад и управљање отпадом
(1) Рад и управљање
Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова.
Систем за интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, ЈКСП
“ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште . радиће 50 сати недељно - 5 радних дана.
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(2) Радно време
Радно време ће се одвијати од 7:00 до 17:00 часова.
(3) Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу
Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за сакупљање и транспорт
неопасног отпада ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште. Директор
ЈКП Екос Јован Мандић.
(4) Услови за управљање заштитом животне средине
Услед могућег утицаја рада постројења за управљање отпадом за обављање делатности за
сакупљање и транспорт неопасног отпада на животну средину обавезује се оператер
ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште да континуирано спроводи мере у
циљу смањења и спречавања настанка нежељених ефеката, а све у складу са законском
регулативом.
3) Локација и инфраструктура
(1) Табла са подацима о оператеру
Обавезује се оператер да на улазу објекта постави таблу са јасно видљивим подацима о
називу и врсти постројења, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање
постројењем.
(2) Обезбеђење локације
Пословни комплекс мора бити ограђен и под надзором како би се спречио приступ
неовлашћеним лицима и мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним
прописима.
(3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)
Обавезује се оператер да одржава саобраћајну инфраструктуру како на прилазу пословном
комплексу, тако и саобраћајнице на локацији пословног комплекса.
Обавезује се оператер да обезбеди несметан приступ локацији лицима и транспортним
средствима којима је дозвољен улаз на локацију.
(4) Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о
управљању отпадом
Обавезује се оператер да обезбеди адекватни простор у коме се чува документација о
постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити
јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.
4) Управљање отпадом
(1) Пријем отпада на локацију и истовар
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Обавезује се оператер да приликом преузимања отпада и остатака, попуни и овери један
примерак Документа о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању
отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/09).
Обавезује се оператер да отпад и остатке од остатака сировина одмах по пријему на локацију
за управљање отпадом, измери и адекватно складишти у за то предвиђен простор. Мора се
водити уредна евиденција о примљеним количинама отпада и остатака од гвожђа,
алуминијума, бакра, олова, пластике отпадних акумулатора и отпадног папира и картона.
(2) Идентификација отпада према врсти, количини и својствима
Обавезује се оператер да отпад и остатке од остатака разврстава по врстама и квалитету.
.
(3) Планирано складиштење отпада
Оператер је у фази израде пројектно техничке документације за трансфер станице и
рециклажнод дворишта на локацији «Банатски Двор».
(4) Планирани третман отпада
Обавезује се оператер да управљање отпадом и обављање делатности третмана отпада
спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.
Отпад и остаци од остатака се тренутно одвозе на основу Уговора о набавци услуге
одржавања депоније са компаијом“ ФЦЦ КИКИНДА“ д.о.о Кикинда. Број 0-8/2 2017 од
13.03.2017 год
(5) Контрола отпада и мере
Обавезије се оператер да врши испитивање отпада ради класификације за обављање
делатности третмана отпадом. Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна
лица која су овлашћена 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.
(6) Финансијска гаранција
Оператер ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште полиса осигурања
00668324 6 објекат процењен на 22.136.078,90РСД.
5) Мере заштите животне средине и контрола загађивања
(1) Граничне вредности емисија (бука)
Бука
Обавезује се оператер да управља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у
животној средини (''Службени гласник РС'' број 36/09 и 88/10).
(2) Заштита земљишта и подземних вода од загађивања
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Обавезује се оператер да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања
земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности.
(3) Мониторинг (контрола и мерење)
Оперетер је дужан да:
- спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом,
- да води прецизну евиденцију преузетог отпада,
- да води прецизну евиденцију отпремљеног отпада,
- да омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над
процедурама и наведеном документацијом.
6) Спречавање удеса и одговор на удес
(1) Извештавање у случају удеса
Обавезује се опаретер да спроводи Политику превенције удеса у складу са мерама заштите у
ексцесним ситуацијама које су саставни део Плана заштите од удеса који је оператер
приложио уз захтев.
Обавезује се оператер да у случају удеса одмах обавестити надлежно Министарство,
Покрајински Секретаријат, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне 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 надлежне органе 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
отклањање средњорочних и дугорочних последица удеса и за спречавање настанка поновног
удеса.
Оператер ће спровести хитне, средњорочне и дугорочне мере отклањања последица од удеса,
а након извршене анализе свих аспеката удеса, дати препоруке за будуће превентивне мере.
7) Нестабилни (прелазни) начини рада
Обавезује се оператер да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са
предложеним мерама наведеним у Радном плану постројења.
8) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова
Оператер може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за
затварање и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења
и/или његових делова спровести по Предлогу плана затварања постројења који је оператер
приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
9) Извештавање

9

(1) Документовање и учесталост извештавања
Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним
органима и институцијама на основу позитивне законске регулативе.
(2) Институције којима се достављају извештаји
Оператер је дужан да податке о отпаду доставља Агенцији за заштиту животне средине и
надлежном органу који је издао дозволу.
10) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива
На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката,
археолошких налазишта као ни заштићених природних целина. Радом постројења на овој
локацији не долази до угрожавања постојећег стања животне средине обзиром да је
пројектном документацијом предвиђен прописани степен заштите.
II
Трошкове поступка издавања дозволе у износу од 31210,00 динара (и то Републичка
административна такса на Захтев у износу од 1850,00 дина ра и на Решење у износу од
1000,00 динара) сноси оператер постројења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Оператер ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште је дана 07.11.2017.
године поднео захтев за издавање интегралне дозволе за за сакупљање и транспорт
неопасног отпада број III-05-501-22/2017 године, Одељењу за приврду урбанизама,путну
привреду, комунално стамбене послове и заштиту животне средине доноси
У поступку припреме Интегралне дозволе за за сакупљање и транспорт неопасног отпада
оператеру ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2. Житиште за за сакупљање и
транспорт неопасног отпада рад и то:
Захтев оператера са потребним подацима,
1 Радни План управљања комуналним отпадом 2017-2022 , Ј.К.С.П. ЕКОС Житиште
бројТД-П 02/17 израђивач плана Wасте Алтернативе Солутионс Доо.
5. Акт о процени ризика број 70/2016 од 07,09,2016. израђивач Д.О.О з промет роба и
услуга , ДНД заштита н раду..
6. Полису осигурања имовине но 6-78987 компнија УНИQА.
7. Морфологија отпада .Извештај о испитивању отпада Факулет техничких наука Нови Сад.
8. Уговор о набавци услуге одржавања депоније са компаијом“ ФЦЦ КИКИНДА“ д.о.о
Кикинда. Број 0-8/2 2017 од 13.03.2017 год.
Приликом разматрања Захтева, оператера ЈКСП “ЕКОС” Житиште ул. Ђуре Јакшића 2.
Одељење за приврду урбанизама,путну привреду, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине ценећи документацију коју је оператер, поднео уз Захтев, спровело је
предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број
36/09 и 88/10), у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа/ организација и
заинтересоване јавности. У датом року, није достављено ниједно мишљење..
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У вези са напред изнетим, Одељење за послове заштите и унапређивање животне средине, је
оценио да су испуњени услови за издавање предметне Дозволе за сакупљање и транспорт
неопасног отпада отпада наведеног по каталошкој листи те се од 25.12.2017. године уписује
у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 003.
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,
-агенцији за заштиту животне средине,
- надлежном инспекцијском органу,
- архиви.

Одговорно лице
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