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Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и  заштиту животне
средине  Општине  Нови  Бечеј по  захтеву  СЗТУР „ЕВРОПА“ Маршала  Тита  7,  Нови
Бечеј,  на основу члана  56.  Закона о  заштити ваздуха ("Службени гласник РС“, број
36/09),  члана  4.  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у
ваздух  ("Службени гласник РС“,  број   71/10 и 6/11)  и члана 192.  став 1.  Закона о
општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", бр 33/97 и 31/01), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

Дозвољава се рад  стационарном извору загађења ваздуха, пекарској етажној
пећи,  ESMACH  са гориоником на земни гас, снаге 40 – 110 kW  “CUENOD“ тип  C- 3,
која се налази у  пекари   оператера СЗТУР „ЕВРОПА“ Маршала Тита 7, Нови Бечеј,
пошто су испуњени услови заштите ваздуха од загађивања, потврђени  резултатима
мерења  отпадних  гасова  извршених  28.10.2014.  године  од  стране  Института  за
безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад Војводе Шупљикца 48, извештај
број 03-3477/НС од 06.11.2014 године.

Налаже се  СЗТУР „ЕВРОПА“ Маршала Тита 7, Нови Бечеј  да врши  мерење
емисије на стационарном извору отпадног гаса два пута у току године, ради  контроле
вредности емисија и да резултате испитивања доставља Агенцији за заштиту животне
средине и  општинском инспектору за заштиту животне средине.
 

О б р а з л о ж е њ е

Оператер  СЗТУР „ЕВРОПА“ Маршала Тита 7, Нови Бечеј се обратио захтевом
за издавање дозволе за рад етажне пећи на земни гас  ESMACH  са  гориоником на
земни гас, снаге 40 – 110 kW  “CUENOD“ тип  C- 3.

Уз  захтев  је  приложено  Извештај  о  мерењу  емисије  загађујућих  материја  у
ваздух  Института  за  безбедност  и  превентивни  инжењеринг  доо  Нови  Сад  Војводе
Шупљикца 48 број 03-3477/НС од 06.11.2014. године. Мерење је извршено 28.10.2014.
године на вертикалном делу емитера  етажне пећи, при континуалном раду постројења
у капацитету пећи 100 %.  Током три мерења максимална измерена вредност за угљен
моноксид је била манје од 25 mg/m3 (GVE 100 mg/m3) и за оксиде азота изражене као
NO2 130+/-2 mg/m3  (GVE 200 mg/m3). У закључку Извештаја о мерењу је  констатовано
да на основу извршеног мерења загађујућих материја у ваздух емитер етажне пећи
задовољава  критеријуме  прописане  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија
загађујућих материја у ваздух (Сл.гл. РС бр.71/2010 и 6/2011 – испр.) 

Према члану 4. ставу 3. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих
материја у ваздух („Службени гласник РС“, број  71/10 и 6/11.) оператер, који не врши
самостално континуално мерење емисије, је дужан да врши повремено мерење емисије
два пута годишње.  Према члану 35. ставу 2.  Уредбе о граничним вредностима емисија



загађујућих материја у ваздух  („Службени гласник РС“,  број   71/10 и 6/11.) у току
пробног рада и појединачна мерења емисија загађујућих материја се не врше на малим
постројењима за сагоревање топлотне снаге мање и једнаке 8 kW, која користе течна и
гасовита  горива,  односно  снаге  мање  или једнаке  50  kW за  постројења  на  чврста
горива.  Учесталост мерења емисија је одређена на основу члана 4. става 3. Уредбе о
граничним вредностима емисија загађујућих материја у вазуха ("Службени гласник РС,
број  71/10 и 6/2011), пошто инсталирана пећ на земни гас прелази границу од  8 kW,
испод које се не врше емисије загађујућих материја на малим постројењима. Извештаји
о обављеним мерењима се достављају Агенцији и надлежном органу јединице локалне
самоуправе, према члану 58. тачки 7.  Закона о  заштити ваздуха ("Службени гласник
РС“, број  36/09).

На основу члана 56. става 6.  Закона о заштити ваздуха ("Службени гласник РС,
број  36/09) надлежни орган издаје дозволу за рад за стационарни извор загађивања
ако је оператер предузео све планиране техничко-технолошке и друге мере заштите
ваздуха  од  загађивања,  ако  су  емисије  загађујућих  материја  испод  прописаних
граничних  вредности  емисије,  односно  да  се  радом  тог  стационарног  извора
загађивања  неће  погоршати  квалитет  ваздуха.  Дозволом  за  рад  се  утврђује  да  су
испуњени  услови  заштите  ваздуха  од  загађивања,  одобрава  се  рад  стационарном
извору загађивања и одређује се учесталост мерења емисије или нивоа загађујућих
материја на основу резултата извршених мерења у складу са чланом 56. ставом 7.
Закона о заштити ваздуха ("Службени гласник РС, број  36/09).

На основу наведеног, а применом одредаба члана 56.  Закона о заштити ваздуха
("Службени  гласник  РС,  број   36/09),  члана  4.  става  3.  Уредбе  о  граничним
вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  вазуха  ("Службени  гласник  РС,  број
71/10и 6/2011)  и члана 192. став 1.  Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“ бр. 22/97 и 31/01) одлучено је као у диспозитиву решења.

Поука  о  правном  средству:  Против  овог  решења  носилац  пројекта  може
изјавити  жалбу  другостепеном  органу   у  року  од  15  дана   од  дана  пријема  овог
решења, а преко овог органа. 
 

                                                                              По овлашћењу начелника
                                                                          Драган Раушки дипл.инж.грађ.

Достављено:
- ЗТУР  „Европа“ Маршала Тита 7, Нови Бечеј   
- инспектору зажтите животне средине
- архиви. 


