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На основу члана 15. став 4. Закона о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004),  члана 
28. став 1. тачка 4. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 

Војводине („Службени гласник РС“, број 99/2009), члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 

37/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку (Службени лист 
СРЈ, број 33/97 и Службени гласник РС, број 31/01 и 30/10), а решавајући по 
захтеву оператера МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, Улица Војводе Путника 

бб, Инђија, за издавање интегрисане дозволе, број: 130-501-1322/2013-05, од 
07.06.2013. године, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, доноси:  
                       
 

РЕШЕЊE 
 

о издавању интегрисане дозволе 
                                                                   
 

Издаје се интегрисана дозвола рег. број 5 оператеру МЕТАЛ-ЦИНКАРА 
д.о.о.- ПЈ Инђија, Улица Војводе Путника бб, Инђија,  за рад 

целокупног постројења и обављање активности и обављање 
активности ТОПЛО ЦИНКОВАЊЕ ПОТАПАЊЕМ, на локацији у Инђији, 
ул. Војводе Путника бб, катастарска парцела  7102/1 К.О. Инђија 1-

део 2, Општина Инђија, и утврђује следеће: 
 

 
I ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
1. Општи подаци о интегрисаној дозволи 
 

Интегрисана дозвола рег. број 5 издаје се оператеру МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- 
ПЈ Инђија, Улица Војводе Путника бб, Инђија, сходно Закону о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне (Сл. Гласник РС, бр. 135/04), 
Уредби о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана 
дозвола (Службени гласник РС, бр.84/05), Правилнику о садржини и изгледу 

интегрисане дозволе (Службени гласник РС, бр.30/06 и Уредби о 
критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену 

стандарда квалитета животне средине и одређивање граничних вредности 
емисија у интегрисаној дозволи (Службени гласник РС,  бр.84/05). 

Сходно горе наведеној Уредби о врстама активности и постројења за које се 

издаје интегрисана дозвола (Службени гласник РС, бр.84/05), МЕТАЛ-
ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, Улица Војводе Путника бб, Инђија, припада 

постројењима и активностима за које се издаје интегрисана дозвола и то 
дефинисана под тачком: 2. Производња и прерада метала, подтачка 2.3 
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Постројења за прераду у црној металургији, (в) примена растопљених 

металних превлака, са улазом који прелази 2 t/h сировог челика и подтачка 
2.6 Постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала 

коришћењем електролитичких или хемијских процеса, где запремина каде за 
третман прелази 30 m³   

У складу са тим МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, Улица Војводе Путника бб, 
Инђија, обратила се надлежном органу, Покрајинском секретаријату за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, за издавање 

интегрисане дозволе. 
 

2. Општи подаци о постројењу  
 
Постројење за топло цинковање потапањем конструкционих елемената у 

растоп цинка МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, налази се на катастарској 
парцели бр.: 7102/1 К.О. Инђија 1-део 2, Општина Инђија.  

Годишњи инсталиран максимални  капацитет постројења је 60 000t. Обзиром 
на садашње услове потражње, обим годишње производње је 15 000t 
поцинкованих конструкционих елемената. 

Број запослених у МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија је 50.  
При горе наведеном капацитету од 15 000t на годишњем нивоу, процес 

производње се обавља у једној  смени, 8 сати дневно, 6 дана у недељи, што је 
укупно  312 радних дана са просечно 2496 сати рада годишње. 
 

3. Напомена о поверљивости података и информација 
 

На основу члана 9. став 1. тачка 10. Закона о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04) 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија је уз захтев за добијање интегрисане 

дозволе доставила надлежном органу Изјаву којом се потврђује да су 
информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне 

јавности, број 993/2 од 28.04.2014.године. Овом изјавом потврђено је да 
јавност има приступ захтеву за издавање интегрисане дозволе у целини, осим 
информација које садрже пословну тајну и за које је захтеван ограничен 

приступ и које се односе на документе: Диспозиција опреме Модел (1), 
Записник комисије за технички преглед објекта: Изведених радова на објекту 

Поцинковаонице у Инђији бр. 924 од 24.07.2012. год. и План мера за 
ефикасно коришћење енергије. 

 
4. Информација о усаглашености 
 

Захтев за добијање интегрисане дозволе, број 130-501-1322/2013-05, од 
07.06.2013. године, који је поднео оператер  МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ 

Инђија, Улица Војводе Путника бб, Инђија, у складу је са одредбама Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС“, број 135/04) и Правилником о садржини, изгледу и 

начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени 
гласник РС“, број 36/06). Захтев за добијање интегрисане дозволе садржи све 

податке прописане Законом. Уз захтев за добијање интегрисане дозволе 
оператер је поднео и сву потребну документацију прописану Законом o 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. 
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II. АКТИВНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА  
 
1.     Кратак опис активности за коју је захтев поднет  
Главна активност постројења МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, је 
антикорозивна заштита метала (профилисани челик, челични материјали, 
челични елементи и сл.), урањањем конструкционих елемената у растоп 
цинка. Међу главним производима су: конструкције за  хале, кровне 
конструкције, цео програм за путеве (заштитне ограде на путу, штитници, 
ограде за прелаз преко моста, заштитне мреже, итд.), бандере, стајска 
опрема, коване ограде, цевне ограде, програм отпадног система, цеви итд. 
Процес антикорозивне заштите метала топлим цинковањем потапањем у 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, обухвата следеће технолошке поступке: 
 

1. Допрема и припрема металних конструкција за топло цинковање  
2. Качење 
3. Хемијски предтретман 
4. Потапање у растопљени цинк 
5. хлађење и/или пасивизација 
6. Дорада, чишћење и паковање 

 
Допрема и припрема металних конструкција за топло цинковање  
Основна сировина за антикорозивну заштиту топлим цинковањем су челични 
производи, углавном челичне конструкције. Топло цинковање као завршна 
операција у изради производа врши се као услужна делатност за спољњег 
купца. Купац своје производе допрема сопственим возилом. Утовар и истовар 
транспортног возила/камиона врши се виљушкаром. Непоцинковани и 
поцинковани елементи складиште се на отвореном простору са 
надстрешницом. За специјалне захтеве купаца, обезбеђује се складиштење у 
затвореном простору ради заштите поцинковане конструкције од беле рђе. 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, услуге топлог цинковања обавља у складу 
са захтевима стандарда ISO 1461 - Превлаке цинка које се наносе топлим 
поступком на производе од гвожђа и челика. 
У складу са тим могу се цинковати све челичне конструкције које димензионо 
одговарају кадама и технолошки су припремљене за топло цинковање. 
Технологија захтева три основна услова припреме конструкције: 

а) отворе ради вентилирања затворених делова конструкције и џепова 
б) површину без боје или остатака других површинских заштита 
в) очишћене и непорозне варове 

Роба се проверава  на пријему од стране особе за контролу, која открива да 
ли је прихватљива за цинковање (тежина, димензије, без остатака боје, са 
свим потребним технолошким отворима на конструкцији, квалитетно 
заваривање, итд.). Адекватно припремљена роба се потом транспортује до 
погона  виљушкаром, где се качи  на носач који се налази на стубу товарне 
станице. Сва роба се превози краном. 
 
Качење 

Качење се врши жицом одговарајуће носивости, ланцима или специјалним 

алатима. Приликом качења роба се подиже ручно или виљушкарима, што 
зависи од облика и масе појединачних комада. 

Елементи се постављају вертикално или  хоризонтално, у зависности од 
облика и димензија. Нагиб мора да буде што већи због бољег сливања цинка 

са тих елемената. Такође мора да се узме у обзир позиција отвора за ваздух. 
За постављање елемента употребљава се жица дебљине (2-5mm) и дужине 
(500-3000mm), у зависности од масе и облика елемента.  

Неки носачи, могу да варирају у висини, што олакшава рад. Када су 
транспортне осовине натоварене, оператери који рукују мостним краном изнад 
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утоварне станице померају их и подижу или у прву купку на почетку 

технолошке линије или на транспортну станицу где чекају на улаз у хемијски 
предтретман. Одавде се носачи преносе крановима у хемијски део производне 

линије. 
Хемијски предтретман 

Греде  се постављају на 5 посебних мобилних станица за качење. Станице за 
качење  - лоциране су тако да су 3 у линији А, и 2 у линији Б. Свака има свој 

транспортер црних (непоцинкованих) греда. Обе линије – А и Б – повезује 
воз, на  коjи се стави греда, када је качење конструкције завршено. Та греда 

транспортује се DEMAG  краном на одговарајући транспортер црних-
непоцинкованих греда. Транспортер греда Б линије одлаже греду на воз, који 
из линије Б вози греду на линију А, и ставља је на транспортер линије А. Тај 

транспортер шаље греду на други воз, који је транспортује у хемијски тунел. 
Поступак је аутоматски. За сваку греду уноси се рецепт хемијског чишћења 

који представља унапред одређено време стајања конструкције у свакој од 
када  за хемијски предтретман појединачно. 
Кад воз транспортује греду у тунел за хемијску припрему, преузима је 1. кран 

и вози је по одређенем рецепту у једну од када одмашћивања, онда у каду 
бајцовања, каду 1 и 2 испирања, у флукс и на крају у сушару. Поступак се 

одвија аутоматски, а код киселина греду преузме други кран. Одговорна лица 
за хемијски предтретман проверавају визуелно након завршеног поступка 

декпирања да ли су елементи очишћени. Ако нису, греда са конструкцијом се 
враћа на почетак, тј. на поновно чишћење помоћу софтверског програма.  
После сушења, један од два крана на котлу, преузима греду из сушаре и 

транспортује  је у каду са растопљеним цинком. Спуштање у и дизање из 
цинковог котла ради се мануално. Након цинковања елементи се пребацују на  

хлађење/и или пасивацију, или одмах на транспортер поцинкованих греда на 
природно хлађење. На крају DEMAG кран преузима греду којим се рукује 
мануално и потом се врши постављање на једну од 5 станица за скидање 

материјала. Све су у линији А. Са ове линије елементи се могу мерити на 
станици, паковати, очистити и возити ван на терминал ради привременог 

складиштења или утовара. 
 
Одмашћивање 

Први део процеса чишћења је хемикалијом за одмашћивање на бази 
фосфорне киселине и адитива (2 каде). Када се загрева до оптималне 

температуре, а потребно време потапања је око 10 минута.  
 
Декапирање 

После процеса одмашћивања елементи се урањају у једну од 8 када са 
раствореном хлороводоничном киселином (почетне концентрације 17%), 

загрејане до оптималне температуре. Време потапања зависи од степена 
корозије површине и отприлике траје око 1 сат. После отприлике 6-7 месеци 
употребљавана киселина се засићује и смањује јој се концентрација, и када 

битни параметри изађу из оптималног опсега пребацује се у резервоаре 
намењене за привремено складиштење ове течности.  Садржај битних 

параметара се контролише, и када садржај више није у оптималном опсегу, 
течност се пребацује у резервора који је намењен привременом складиштењу.  
Са истрошеном течношћу се поступа у складу са важећим прописима везаним 

за  хемикалије и отпад. Да би се спречило нагризање челика употребљава се 
инхибитор, а да би се смањило испарење хлороводоника употребљава се 

специјална хемикалија. 
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Отклањање превлаке цинка - децинковање 

У случају да се превлака цинка скида са лоше цинкованог елемента или  
специјалног алата (децинковање), употребљава се киселина истог састава као 

и за процес декапирања која се налази у посебној кади (1 када) и искључиво 
се користи у ову сврху, а не  и за поступак декапирања. Реакцијом која 

настаје приликом потапања поцинкованих елемената у хлороводоничну 
киселину производи се цинк хлорид који се задржава у купки. Садржај битних 
параметара се контролише, и када садржај више није у оптималном опсегу, 

течност се пребацује у резервора који је намењен привременом складиштењу. 
Са истрошеном течношћу се поступа у складу са важећим прописима везаним 

за  хемикалије и отпад. 
 
Испирање 

После потапања у киселину, третирани елементи се потапају у каду са водом, 
испирајућа вода (1 када). Овај поступак користи се за отклањање  соли – 

гвожђе хлорида са површине, која може негативно да делује у следећој фази 
технолошког поступка. Вода која се користи за испирање, се контролише, и у 
случају када контролисани параметри нису у оптималном опсегу, садржај каде 

се пребацује у резервоаре и користи се приликом формирања свежих купки са 
киселином.  

 
Флуксирање 
Последња етапа чишћења је потапање у каду са флуксом (1 када). Садржај 

каде чини купка са  раствором соли цинк-амонијак хлорид, pH од 4-4.5 и 
одређене температуре. Елементи се потапају у флукс купку за кратко време, а 

у току овог процеса формира се танка превлака, која активира површину и 
штити од нових корозија. Иако је елемент испран у води, гвожђе хлорид у 
малој количини  са елемената прелази у флукс, а одатле у отопљени цинк, где 

утиче на повећавање формирања тврдог цинка (мешавина цинка и гвожђа) 
који се може задржати на поцинкованој превлаци у форми грудве и визуелно 

је уочљив. Битни параметри се контролишу и у току процеса дотерују. Због 
нагомилавања гвожђе хлорида у купки, долази после одређеног времена до 
негативне реакције на третираним елементима. Из тог разлога се врши 

регенерација флукса која се одвија континулано у постојећем постројењу које 
се налази у анексном делу погона. У току регенерације долази до таложења 

гвожђе хлорид, који се пропушта кроз филтер пресу, а регенерисана течност 
се враћа у каду са флуксом на поновно коришћење. Филтер погача се 

обележава и привремено складишти у магацину опасног отпада у складу са 
важећим прописима из области отпада. 
Сви поменути поступци хемијског предтретмна се одвијају у кадама које се 

налазе у затвореној комори, одакле се испарења одсисавају и пролазе кроз 
уређај за пречишћавање-водени скрубер. За рад овог постројења прописано 

Упутство за пречишћавање киселинских испарења. За уређај се води дневник 
активности, а исправност се постиже редовним превентивним прегледима од 
стране службе одржавања. 

 
Сушење 

После завршетка процеса флуксовања, елементи се премештају у сушару (7 
позиција), где се суше и загревају. Овај поступак се користи ради припреме 
елемената за потапање у каду са растопљеним цинком где је температура 

висока и на овај начин се спречава температурни шок у материјалу 
предгревањем, као и прскање течности приликом зарањања конструкције у 

растоп.  
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Потапање у растопљен цинк 

Топљени цинк се одржава на температури од 445°C. За формирање 
оптималног састава у котлу са цинком користи се поступак ТЕХНИГАЛВА ПЛУС  

који предвиђа додатак никлa и бизмута у форми легуре ZnNiBi. Овај поступак 
значајно смањује штетни ефекaт силицијума на дебљину превлаке цинка. 

Цинк који се користи за формирање растопа садржи 99,99% цинка. Други 
елементи који се налазе у растопу су:   Pb,Fe, Cd, Cu, Sn, Аl, Ni. 
Потапањем елемента у растопљени цинк, долази до сагоревања танке 

превлаке флукса са површине конструкције, формира се бео дим,  који између 
осталог садржи и оксиде цинка. Бели димови се одсисавају из коморе у којој 

се налази када са растопљеним цинком и после проласка кроз филтерско 
постројење, емитују у ваздух. Поступак потапања траје отприлике 5 минута, а 
у случају дебљих елемената, потребно је дуже потапање, пa због већег 

капацитета грејања, време може да се повећа на 10 минута или више по 
потреби, што зависи од састава материјала. Филтерско постројење је са 

врећастим филтрима и за њега је прописано Упуство за суви филтер белих 
димова. За овај уређај води се дневник активности и битних параметара. 
Превентивни прегледи се обављају у складу са планом. 

 
Финализирање - хлађење 

После цинковања елементи се хладе у води.   
Хлађење спречава повишену експанзију цинкованих слојева према површини 
чистог цинка, смањује мутност и сивило које се јавља коришћењем челика са 

високим садржајем силицијума. Хлађење се врши због високих температура 
цинковања како би се процес скидања производа брже одвијао. Вишак 

енергије коју вода призводи употребљава се за загревање производних хала, 
а у летњим месецима мора да се укључује уређај за хлађење. 
После хлађења у води осовина са елементом се пребацује на ланац 

транспортера са 5 заустављања. Одавде их оперативац крана сортира, потом 
их радници дорађују, чисте и пакују. Ово се ради виљушкаром у спољном 

складишту за поцинковане елементе. 
 
Пасивизација и хлађење 
После цинковања се, за поједине елементе, врши додатна заштита 
пасивизацијом. Пасивизатор (квенч адитив) се користи у ретким случајевима 
за посебне купце, а коришћено средство је на бази  хром три соли. Садржај 
каде се не мења, већ се врши само доконцентирање, као и повремено 
чишћење накупљеног талога са дна каде. Концентрација средства је ~5 ml/l. 
 
Дорада, чишћење и паковање 
Након хлађења се греда са конструкцијом одлаже на транспортере на 
подстаницама. Одатле се конструкција допрема до радника који је скидају, 
дорађују, пакују и по потреби амбалажирају. На крају се конструкција 
транспортује виљушкаром у складиште поцинкованих пошиљки које се налази 
на терминалу и покривено је надстрешницом. 
 
 2.    Опис локације на којој се активност обавља 

Фабрика МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, налази се на територији општине 
Инђија, на око 2km од центра града. Комплекс фабрике налази се на 

катастарској парцели бр.7102/1 КО Инђија. Фабрика је лоцирана у блоку 11 
североисточне радне зоне, за коју је донет Регулациони план. Зона обухвата 
површину од 281,41 ha и налази се између насеља и аутопута Е-75 Београд-

Нови Сад.  
Радна зона је потпуно комунално опремљена, систем снабдевања санитарном 

водом (прикључење на градски водовод), спољна и унутрашња хидрантска 
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мрежа (прикључење на градски водовод), систем снабдевања техничком 

водом (снабдевање из сопственог бунара и коришћење кишнице са крова), 
фекална канализација повезана са градском канализацијом, челични гасовод 

и кишна канализација.  
Североисточна радна зона се простире лево и десно од регионалног пута  

Р 109 Стари Сланкамен- Рума. 
Западно у односу на радну зону пружа се железничка пруга Београд –Нови 
Сад. 

Са југозападне стране се налазе катастарске парцеле од броја 7109/8 до броја 
7109/16, које су неизграђене и поред који пролази асфалтни пут, са 

југоисточне стране је асфалтни пут DP II бр. 109 који води на аутопут стара 
Пазова-Београд, са источне стране је празан комплекс, неизграђено 
земљиште, са северозападне стране локације налази се катастарска парцела 

7109/18 КО Инђија, која је власништво инвеститора и предвиђена је за 
изградњу  објеката II фазе, производњу контејнера, са југоисточне стране 

комплекса поред асфалтног прилазног пута на око 200m налазе се објекти 
Агроуније, Гумапласт, ИГБ, Циглана и др. 
Према подацима Републичког завода за заштиту природе, на подручју које 

обухвата Регулациони план нема званично заштићених природних добара. 
На подручју Инђије се налазе три локалитета са статусом споменика културе 

од посебног значаја (Акуминкум, Михаљевачка шума, Црква Св. Николе и 
место битке код Сланкамена из 1691. год. и Калакача који се не налазе у 
близини предметне локације. 
Оператер је у захтеву за издавање интегрисане дозволе, у Поглављу III.1. 
Локација, дао потребне податке.  

 
 3.     Постојеће дозволе, одобрења и сагласности  
 

Фабрика МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, поседује за све постојеће објекте 
одобрења за изградњу и употребне дозволе. 

Уз захтев за издавање интегрисане дозволе оператер је поднео и списак 
пројеката за изграђено постројење, који су стављени на увид Покрајинском 
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 

приликом обиласка локације и приликом израде нацрта интегрисане дозволе.  
Оператер поседује Решење о давању сагласности на Студију о процени 

утицаја на животну средину за пројекат Постројење за топло цинковање 
потапањем у Инђији, издато од стране Покрајинског секретаријата за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (бр. 119-501-
00719/2009-04 од 08.09.2009.године).  
Оператер поседује Решење о издавању водне дозволе за изграђени комплекс 

поцинковаонице у Инђији на карастарској парцели 7102/1 КО Инђија 1-део 2, 
која обухвата следеће објекте: производна хала са пратећим садржајем, 

управна зграда, две колске ваге, саобраћајне површине, трафо станица, 
подземни резервоар за ТНГ, сепаратор масти и уља, резервоар за кишницу, 
слободне зелене површине, надстрешница за складиштење отпада и ограда 

издато од стране Покрајинско секретаријата за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство (бр. 104-325-135/2012-01 од 19.12.2012. год.). Водна дозвола не 

обухвата коришћење воде из бунара за техничку воду и за резервоар 
контејнерског типа за дизел гориво. Оператер је у обавези да прибави допуну 
Водне дозволе за коришћење воде из бунара као и за складиштење.  

       У прилогу нацрта ове дозволе налази се листа свих постојећих дозвола, 
одобрења и сагласности надлежних органа и организација које је оператер 

приложио уз захтев за издавање интегрисане дозволе. 
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4.     Главни утицаји на животну средину 

 
У фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, у процесу топлог цинковања, 

главни технолошки процес, као и из процеса подршке, настају загађујуће 
материје које се могу наћи у емисијама у ваздух. 

У самом погону за топло цинковање као енергент користи се природни гас, а 
као алтернативно гориво користи се ТНГ, течни нафтни гас. Постоје три 
емитера за мерење емисије загађујућих материја које потичу од процеса 

сагоревања гасовитог горива. То је емитер котловског постројења за 
догревање, емитер горионика мале линије и емитер горионика велике линије. 

Пошто мала линија за центрифугаоно цинковање није у функцији, мерења 
емисије се врше на два емитера и то на Е1- емитер котловског постројења за 
догревање и Е4- емитер горионика велике линије. 

Продукти сагоревању су следећи гасови: угљен-моноксид и азотни оксиди.  
Емисије из погона потичу из две коморе и врше се на следећим емитерима: 

Е2- емитер каде за топло цинковање и Е3- емитер постројења хемијског 
тунела где су смештене каде са хемикалијама за хемијски предтретман. За обе 
коморе је обезбеђено пречишћавање одговарајућим поступцима и уређајима. 

Загађујуће материје које се из ових комора могу емитовати у ваздух су: 
прашкасте материје и гасовита неорганска једињења хлора.  

За ову фабрику дифузни извори емисија, емисије са складишта сировина, 
привремених складишта отпада, издувних гасова возила, нису 
карактеристични, јер се сировине и различити отпади (већином чврсте 

материје) држе у складиштима намењеним за то и прописаној  амбалажи.  
На подручју комплекса фабрике МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, генеришу 

се следећи токови отпадних вода:  
- Технолошке/процесне отпадне воде, 
- атмосферске отпадне воде,  

- санитарно отпадне воде. 
Постројење примењује такву технологију да није предвиђено испуштање 

технолошких/процесних отпадних вода. Максимално се користи систем 
поновног искоришћења свих процесних купки, затим се користи поступак 
регенерације флукса, а остали течни отпади се предају у том облику без 

претходног тремана на локацији.  
За атмосферске воде са манипулативних површина (паркинга, прилазне 

саобраћајнице), које се потенцијално могу загадити (уљима, мастима и 
нафтним дериватима), пре испуштања у отворену каналску мрежу изграђену 

уз саобраћајнице, предвиђен је третман преко таложника за механичке 
нечистоће и сепаратора масти и уља. 
Санитарне отпадне воде се одводе у градску канализацију. 

Укупна количина генерисаних отпадних вода на подручју целе фабрике на 
годишњем нивоу 2.900m3, у зависности од искоришћења производних 

капацитета фабрике. 
Индустријска вода за припрему процеса се узима из земље, из  сопственог  
бунара и сакупља се кишница у подземном резервоару, а  вода за санитарне 

потребе и за хидрантску мрежу се узима из градског водовода. 
Канализациона мрежа, као и токови сваке врсте отпадне воде, на целокупном 

простору фабрике, су раздвојене. 
У процесу топлог цинковања у фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, 
током редовног рада, генеришу се разне врсте отпада који је по карактеру: 

неопасан и опасан отпад, по агрегатном стању: чврст, течан или гасовит. Сви 
видови отпада су производ начина производње и грубо се могу раздвојити на: 

отпад из процеса производње (садржи сировине), отпад настао од помоћних 
средстава, амбалажни отпад, отпад из процеса одржавања, отпад из 
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канцеларија, кухиње и гардеробе и грађевински отпад настао приликом 

адаптације и рушења. 
Поступање са отпадом који настаје у МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, може 

се поделити на: 
- отпад који се одлаже на привременим складиштима до предаје истог 

овлашћеним оператерима на даљу рециклажу, одлагање или 
уништавање; 

- отпад који се рециклира у оквиру саме компаније; 

- амбалажни отпад.    
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, нема сопствених постројења за прераду, 
третман или рециклажу генерисаног отпада. 
Комунални отпад преузима градско комунално предузеће  ЈКП ''КОМУНАЛАЦ'' 
из Инђије. 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, нема сопствену локацију за одлагање 
отпада, већ само привремено одлагање до испоруке овлашћеним оператерима.  

На локацији фабрике нема директног испуштање отпадних вода у подземно 

водно тело. 
На основу испитивања и изведених истражних радова, односно резултата 
хемијских анализа, закључено је да земљиште и подземне воде нису 

загађени. 
У фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, извори буке су уређаји и 

машине у производном погону, возила за унутрашњи транспорт оператера и 
возила купаца, добављача и других странака за допрему и отпрему робе. 
Сви делови опреме који у раду стварају буку одабрани су тако  да интензитет 

буке не прелази прописане границе. 
Током редовног рада Фабрика МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, нема 

значајних утицаја вибрација у животној средини. 
Акцидентне односно хаваријске ситуацију које се могу произвести у фабрици 
су : пожари, експлозије, цурење опасних материја у воду и земљиште, 

неконтролисане емиосије у атмосферу или комбиновани акциденти. У циљу 
поузданог управљања ризиком спроводе се планиране мере заштите. За 

гашење евентуалних пожара на објекту, предвиђена је спољна и унутрашња 
хидрантска мрежа, системи за дојаву пожара и програми обавезне теоријске и 
практичне обуке радника. Дефекти цурења су могући, али је постројење тако 

пројектовано да је немогућа контаминација земљишта и водотока. Оператер у 
области заштите од хемијског удеса не подлеже изради документа о Политика 

превенције од удеса, нити докумената Извештај о безбедности и План заштите 
од удеса, све на основу Листе опасних материја и њиховим количинама и 
крутеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо 

постројења.  
Главне утицаје рада постројења на животну средину оператер је описао у 

делу захтева II.3. Кратак извештај о значајним утицајима на животну средину.  
       
5.    Коментари/мишљења  

 
У току спровођења процедуре издавања интегрисане дозволе, а након 

подношења комплетног захтева за издавање интегрисане дозволе, као и 
комплетне документације, од стране МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, број 

130-501-1322/2013-05, надлежни орган, Покрајински секретаријат за 
урбанизам, градитељство и заштите животне средине, издало је обавештење 
за јавност о пријему комплетног захтева за издавање интегрисане дозволе у 

листу ''Сремске новине'' дана 14. маја 2014.године.  
Такође, о пријему захтева упућено је писмено обавештење јединици локалне 

самоуправе-Општини Инђија, Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине, Покрајинском заводу за заштиту природе, Покрајинском 
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секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Покрајинском 

секретаријату за енергетику и минералне сировине и Републичкој дирекцији 
за воде. 

 
5.1.  Органа аутономне покрајине  

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је послао 
Мишљење бр. 2014/II од 28.05.2014. год. у ком наводи да се МЕТАЛ-ЦИНКАРА 
д.о.о.- ПЈ Инђија, није обраћала овом органу са захтевом за издавање 

одобрења за геолошка истраживања подземних вода. Такође нас обавештава 
да је предузеће у фази исходовања Сагласности од Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица и Покрајинског завода за заштиту 
природе из Новог Сада, који су им неопходни да би поднели захтев за 
издавање одобрења за извођење примењених геолошких истраживања 

подземних вода Секретаријату за енергетику и минералне сировине у Новом 
Саду. По добијању одобрења за извођење хидрогеолошких истраживања на 

изворишту МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, би требало да се започну 
квалитативна и квантитативна истраживања подземних вода у трајању од 
минимум 12 месеци, а све у циљу добијања Потврде о резервама подземних 

вода у виду Решења, што је неопходан услов за исходовање Водне дозволе за 
коришћење воде из бунара. 

 
5.2.   Органа локалне самоуправе (општина/град)  
- Нема коментара. 

 
5.3.   Јавних и других институција  

Покрајински завод за заштиту природе је послао Мишљење бр. 03-867/2 од 
20.05.2014. у ком се наводи да на предметном подручју се не налазе 
заштићена подручја нити природна добра, те надлежни може да одлучи о 

могућности издавања интегрисане дозволе.    
 

5.4. Надлежних органа других држава у случају  прекограничног         
загађивања  

Рад постројења МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, нема утицаја на   

прекогранично  загађење. 
 

5.5.   Представника заинтересоване јавности  
- Нема коментара.  

 
6.     Процена захтева 
 
6.1   Примена најбољих доступних техника 
 
За процену процеса и активности у МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, и 
усаглашености са најбољим доступним техникама оператер је урадио детаљну 
усклађеност са Референтни документом о најбољим доступним техникама за 
ову врсту индустрије - Reference Document on Best Available Techniques in 
ferrous metals processing industry, European Commission, December  2001. Part 
C batch galvanizing 
Када је у питању складиштење хемикалија поређењем су обухваћене и мере 
дате у референтном документу - Reference Document on Best Available 
Techniques on Emissions from Storage, European Commission, July 2006. 
Усклађеност је постигнута код следећих релевантних најбољих доступних 
техника поменутих референтних докумената:  

1. Технике за управљање процесом (управљање заштитом животне 
средине, уређење простора и одржавање, смањење ефеката у преради, 
оптимизација и контрола процесне линије) 
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2. Пројектовани капацитети, изведено стање и производња  
3. Складиштење и руковање сировинама и помоћним материјалима 

(превентивно одржавање постројења за складиштење сировина, 
оптимално изабрана локација, боја танкова, минимизација емисија из 
танкова, вентилација складишта, сигурносни вентили, сигнална опрема, 
компетентно особље) 

4. Препоруке за процесне растворе тј. решења за производњу која 
обезбеђују смањивање и ефикасно коришћење раствора током радних 
фаза.   

5. Улазни енергенти – електрична енергија и земни гас (смањење 
коришћења електричне  енергије, начин загревања радних раствора и 
смањење губитака током загревања, хлађење  и одржавање 
најоптималнијег температурног опсега). 

6. Смањење отпадних вода и отпадних материјала (смањење количине 
воде у процесу, смањење количине воде поновним коришћењем 
испирне воде која остаје од ранијих испирања за припрему свеже 
купке, смањење материја које се извлаче из процесног раствора). 

7. Поновно коришћење материјала и управљање отпадом (превенција и 
смањење, поновно коришћење метала, поновна употреба материјала и 
затворен циклус за процесне хемикалије, рециклажа и поновно 
искоришћење материја из отпадних вода, друге технике за 
оптимизацију коришћења сировина).    

    8.   Смањење количине генерисаног отпада  
    9.   Емисија гасова ( извори емисија имају одсисне водове, врши се третман 

одводних гасова ради смањења концентрације загађујућих материја у 
истим )  

10. Бука (идентификација значајних извора буке и предузимање мера ради 
смањење нивоа буке у зонама где ће она имати значајан утицај на 
околину).  

11. Заштита подземних вода (сви складиштени материјали на 
локацији,танкови са радним електролитом као и спољна складишта , су 
у прихватним посудама, уз коришћење предвиђених радних и 
инцидентних техника за превенцију и техника за руковање, нема 
испуштања отпадних вода у подземно водно тело)    

12. Замена и/или контрола опасних материја (где је то могуће у оквиру   
постојећег технолошког поступка) 

13. Оптимизација процеса одмашћивања уз повећање ефикасности, замена 
и избори средстава за одмашћивање  

14.  Одржавање раствора за одмашћивање 
15. Оптимизација процеса декапирања и децинковања (смањивање 

потрошње киселине употребом инхибитора, активирање декапирања, 
регенерација киселине, одвојени процеси декапирања и децинковања, 
повећање ефикасности киселинских купки, издвајање метала 
оксидацијом, поновна употреба истрошеног флукса, поновно коришћење 
пепела од цинка) 

 
6.2. Коришћење ресурса 
 
Сировине и помоћни материјали 
Основне сировине за топло цинковање су профилисани челик, цинк и његове 
легуре, олово и његове легуре, хемијске супстанце, производи и други 
материјали који се користе за топло цинковање челичних елемената и 
помоћни материјали за припрему, паковање и одржавање. 
Топло цинковање као завршна операција у изради производа врши се као 
услужна делатност за спољњег купца. Цинк легура у чистоћи од 99,99%, 
цинк-никл-бизмут легура, цинк-алуминијум легура, техничка хлороводонична 
киселина, кисели одмашћивач, флор флукс (неорганске соли, цинк хлорид и 
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амонијум хлорид), пасивизатори, органски инхибитори, адитиви за смањење 
испаравања хлороводоника, средства за дотеривање рН се увозе или 
набављају на домаћем тржишту.  
Сировине се допремају наменским возилима, а превоз материјала, сировина, 
поцинковане робе, отпада врше добављачи, купци и овлашћене куће 
сопственим возилима. 
Податке о коришћењу сировина и помоћних материјала са максимално 
предвиђеном годишњом потрошњом истих оператер је дао у Прилогу захтева, 
Табела бр.1 Коришћење сировина и помоћних материјала.          
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, у процесу производње користи  опасне 
хемијске супстанце и хемијске производе као сировине или помоћне 
материјале. Податке о њиховом коришћењу са максимално предвиђеном 
годишњом потрошњом истих оператер је дао у Прилогу захтева, Табела бр.2 
Коришћење опасних хемијских супстанци и хемијских производа у процесу 
производње као сировина или помоћних материјала.          
 
Вода 

У фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, постоје два начина снабдевања 

водом. Водом за пиће и санитарном водом фабрика се снабдева из „ЈКП 
Водовод“ Инђија, а индустријском водом се снабдева из избушеног рени 

бунара који се налази на локацији фабрике и из резервоара за сакупљање 
кишнице. Осим бунара, сва остала места улаза и излаза вода поседују мераче 
протока.  

За техничке сврхе користи се вода из бунара, као и вода из резервоара са 
кишницом. 

Вода за санитарне подребе  и обезбеђење хидрантске мреже се узима из 
градског водовода. Воде из процеса, које служе за испирање се користе 
поново у процесу припреме свеже купке. Годишња потрошња воде у процeсу 

производње износи у просеку око 5.000 m3. 
 
Енергија 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, као енергент у процесу производње 
користи: 

- природни гас – користи се за сагоревање у гаснoм котлу за  производњу 
топле воде која се користи за технолошки процес топлог цинковања и 
на горионицима велике линије за топљење цинка и одржавања топлоте 
у кадама. Потрошња земног гаса на годишњем нивоу износи 
926.709Nm3/god 

- електрична енергија – користи се у свим зонама производног   процеса 
као и за сва остала потребна напајања. Потрошња електричне енергије 
на годишњем нивоу износи 1.228.440 kWh/год  

- за потребе транспорта користи се дизел гориво. 
Податке о коришћењу енергије оператер је дао у Поглављу III.4.2. и у 
Прилогу 2. Табеле  5-9 захтева. 
Уз захтев за добијање интегрисане дозволе оператер је приложио и План мера 
за ефикасно коришћење енергије као посебан документ.        
 
6.3.    Емисије у ваздух и њихов утицај на животну средину  

 
У фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, у процесу топлог цинковања, 

као и из процеса подршке, настају загађујуће материје које се могу наћи у 
емисијама у ваздух. 
Податке о емисијама у ваздух, мерама за смањење емисија, мониторингу, 
оператер је дао у захтеву у: Поглављу III.5. Емисије у ваздух, Прилогу 2., 
табеле 11 – 21 и Плану вршења мониторинга. 
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Тачкастих извора емисија има укупно пет. 

Емисије загађујућих материја у ваздух врше се на следећим емитерима: 

- емитер енергетског постројења–котларница (Е1) – не поседује уређај за 
смањење отпадних гасова у ваздух,  

- емитер када за топло цинковање (Е2) – емитер врећастог филтера за 
филтрирање белих димова из каде за цинк,  

- емитер постројења киселинског тунела (хемијски предтретман) (Е3) – 

емитер воденог скрубера,  
- емитер горионика велике линије (Е4) – не поседује уређај за смањење 

отпадних гасова у ваздух,  
- емитер горионика мале линије (Е5)– не поседује уређај за смањење 

отпадних гасова у ваздух. 

На емитеру горионика мале линије (Е5) се не врше мерења емисија, обзиром 
да мала линија није у функцији. 

Загађујуће материје које се могу емитовати у ваздух су: прашкасте материје 
(настају на линији за топло цинковање и киселинског тунела односно 
хемијског предтретмана), угљен моноксида - CO (из процеса сагоревања: 

котларница и горионици велике линије), азот диоксид – NO2 ( из котларнице и 
горионика велике линије), гасовита неорганска једињења хлора изражена као 

HCl (настају на линији за топло цинковање и киселинског тунела односно 
хемијског предтретмана).  

У фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, постоје два постројења за 
третман гасова емитованих у ваздух.  
Водени скрубер се користи ради смањења емисија из коморе у којој се 

налазе каде у којима се врши процес хемијског предтретмна конструкције. 
Водени скрубер ради за обе линије (велику и малу). Систем киселинских 

пара које се сакупљају и избацују, базира се на принципу одржавања 
негативног притиска целокупне коморе. Када рециклирајућа вода достигне 
подешену концентрацију киселине, она се избацује у резервоар за 

киселинску воду, а скрубер напуни свежом водом за пречишћавање. 
Киселинска вода употребљава се за   разређивање свеже киселине. 

Друго постројење за филтрирање белих димова је филтер за пречишћавање 
емисија из коморе у којој се налази када са растопњеним цинком у којој се 
врши потапање конструкције у растопљен цинк. Постројење је инсталирано 

за обе линије (велику и малу). Флуксовани и осушени материјал потопљен у 
каду са цинком развија реакционе производе соли флукса са цинком у 

облику праха (амонијум хлорид, цинк хлорид, цинк оксид, гвожђе оксид, 
цинк) или аеросола (амонијак, хидролитичка киселина). 
Цинк котао је опремљен фиксном кабином за сакупљање белих димова која 

је постављена около горње ивице каде цинка. Ова кабина има два клизна 
прозора монтирана на уздужним странама за проверу свих фаза цинка. 

Померање прозора се контролише сигурносном фотоћелијом. Кабина је 
такође опремљена са двоје двокрилних врата монтираних на чеоној страни за 
улаз и излаз материјала. 

Гасови настали приликом урањања и вађења делова у растоп цинка изнад 
обе каде сакупљају се у вентилационе одсисне водове и одводе се преко 

система за пречишћавање у атмосферу. Гасови на месту настајања имају 
температуру изнад 450 °C. Мешањем са великом количином хладнијег 
ваздуха и великом дужином одсисних вентилационих водова гасови се пре 

уласка у врећасте филтере охладе на температуру коју дозвољава 
употребљени материјл врећастог филтера. 

Филтер кућиште се завршава косим дном и отвором за пражњење праха. Рад 
филтер врећа прати се помоћу промене притиска на манометрима. Истресање 
филтер врећа изводи се помоћу компримованог ваздуха. 
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У циљу спречавања кондензације водене паре у вентилационим водовима у 

њих се додаје прорачуната количина CaO помоћу аутоматског дозатора. 
Настали прахови се сакупљају у посебне непропусне вреће и одлаже у 

посебој просторији. 
Прах и димови долазе из оплатне облоге на пећи и пролазе кроз кесе које 

пуштају да прах пада надоле. Сакупљени ваздух долази у центрифугални 
избацивач и усмерава се у димњак. У филтер се аутоматски дозира креч, због 
спречавања кондензације. Сакупљени прах из коша са филтером се усмерава 

у одговарајуће џакове. Овај прах се предаје специјализованим фирмама за 
третирање одпада. 

На емитеру котларнице и горионика велике и мале линије не постоје 
инсталирани уређаји за смањење емисија. 
Мерења емисија загађујућих материја се обављају у складу са важећим 
прописима из ове области од стране облашћене организације.  

За ову фабрику дифузни или фугативни извори емисија, емисије са 

складишта сировина, привремених складишта отпада, издувних гасова возила, 
нису карактеристични , јер се сировине и различити отпади (већином чврсте 
материје) држе у складиштима намењеним за то и прописаној  амбалажи.   
У процесу топлог цинковања у фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, не 
користе се материје са снажно израженим мирисима.  
 
6.4. Емисије у воду и њихов утицај на животну средину  
 
Податке о емисијама у воду, мониторингу, оператер је дао у захтеву у: 
Поглављу III.6. Емисије штетних и опасних материја у воде, Прилогу 2., 
табеле 22 – 34, и Плану вршења мониторинга. 
Фабрика МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, поседује водну дозволу за 
изграђени комплекс поцинковаонице која обухвата објекте: производна хала 
са пратећим садржајем, управна зграда, две колске ваге, саобраћајне 
површине, трафо станица, подземни резервоар за ТНГ, сепаратор масти и 
уља, резервоар за кишницу, слободне зелене површине, надсрешницу за 
складиштење отпада и ограду. Водна дозвола прописује услове за испуштање 
отпадне воде у јавну канализацију, као и услове за третман зауљених 
атмосферских вода са манипулативних површина. Водна дозвола се не односи 
на бунар за техничку воду и резервоар контејнерског типа за дизел гориво. 
Оператер МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија  је у обавези да прибави услове и 
обим захватања и коришћења подземних вода (бунар), припрему и довођење 
за потребе технолошког процеса.  
Водна дозвола је саставни део документације која је предата уз захтев за 
добијање интегрисане дозволе.  

На подручју комплекса фабрике МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, генеришу 

се следећи токови отпадних вода:  
- Технолошке/процесне отпадне воде, 

- атмосферске отпадне воде,  
- санитарно отпадне воде. 

Постројење примењује такву технологију да није предвиђено испуштање 

технолошких/процесних отпадних вода. Истрошене радне течности се 
сакупљају и предају овлашћеним институцијама у земљи и иностранству. Воде 

од испирања и вода из мокрог скрубера се чувају у посебном резервоару и 
користе за разређивање свеже киселине. Садржај купке за флуксирање се 
континуално регенерише. Параметри свих купки редовно  се контролишу и по 

потреби доводе у оптималне вредности неопходне за процес. 
Отпадне воде са локације су санитарне отпадне воде и отпадне атмосферске 

воде. Атмосферске отпадне воде се преко хватача уља уводе у пријемник тј. у 
Пинцову бару. Хватач уља се редовно прегледа, и постоји дневник рада 
постројења где се уписују значајни параметри. Потисан је Уговор са 
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овлашћеном кућом за чишћење муља и његово уклањање. Мерење и анализа 

отпадне воде се такође ради. Мониторинг није показао одступања од задатих 
МДК вредности.  

Санитарне отпадне воде се одводе у градску канализацију. Канализациона 
мрежа, као и токови сваке врсте отпадне воде, на целокупном простору 

фабрике, су раздвојени. 
Укупна количина генерисаних отпадних вода на подручју целе фабрике на 
годишњем нивоу 2.900m3, у зависности од искоришћења производних 

капацитета фабрике. 
На локацији фабрике МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, нема испуштања 

отпадних вода у подземно водно тело. Испушта се условно чиста атмосферска 
отпадна вода. 
 
6.5 Заштита земљишта 

 

Заштиту земљишта, испитивања и резултате испитивања, мере за 
спречавање загађења земљишта и мониторинг, оператер је обрадио у захтеву 
за добијање интегрисане дозволе у: Поглављу III.7. Заштита земљишта и 

подземних вода и у Прилогу II, табеле 23 – 31.  
Изведена су детаљна хидрогеолошка истраживања на локацији фабрике, дати 

су резултати праћења квалитета земљишта и подземних вода у новембру 2012. 
године. На основу резултата испитивања хемијског састава земљишта у кругу 
фабрике констатовано је да концентрације кадмијума, никла и хрома  се 

налазе изнад граничних вредности и не прекорачују ремедијационе вредности 
прописане Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма ( Службени гласник РС, бр. 88/2010), Прилог 
3. Концентрације осталих испитиваних параметара се налазе испод граничних 

вредности и не прекорачују ремедијационе вредности прописане истом 
Уредбом. 

На основу резултата добијених физичко-хемијском анализом узорака 
подземних вода узорковане из бунара на локацији фабрике МЕТАЛ-ЦИНКАРА 
д.о.о.- ПЈ Инђија, закључено је да квалитет подземне воде задовољава 

критеријуме прописане Уредбом о програму системског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и 

методологији за израду ремедијационих програма ( Службени гласник РС, бр. 
88/2010), Прилог 2.   
Испитивање квалитета подземних вода из пијезобунара врши се једном 

годишње, од стране овлашћене организације.  
Квалитет земљишта прати се посредно на основу промене квалитета 
подземних вода, мерењем у пијезобунару, чиме је омогућено вршење 
мониторинга, тј. праћење нивоа подземних вода и узимање узорака за 
хемијске анализе.  

План мониторинга квалитета отпадних вода, квалитета површинских и 
подземних вода и земљишта који је израдио оператер чини саставни део 
документације која је предата уз захтев.  

Уз захтев за добијање интегрисане дозволе  оператер је приложио и 
ситуациону карту – Диспозиција емитера/димњака, испуста воде и положаја 

бунарау комплексу (Прилог 3 - Мапе и скице). 
Мере за спречавање загађења земљишта и подземних вода дате су у 
Поглављу III.7. 

Поменуте мере омогућавају превентивно деловање у случају појављивања 
загађујуће материје у земљишту и подземним водама (у случају акцидента). 
У нормалним радним условима не може доћи до испуштања загађујућих 
материја у земљиште и подземне воде. Земљиште и подземне воде су у 
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потпуности заштићени од могућих загађења, чак и у случају акцидента. 
 
6.6.   Управљање отпадом 
 
Податке о управљању отпадом, предузетим мерама за управљање отпадом, 
мониторингу, оператер је дао у захтеву у: Поглављу III.8. Управљање 
отпадом, Плану управљања отпадом , Прилогу Документација – План вршења 
мониторинга и Табелама 35 – 37. 

У процесу топлог цинковања у фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, 

током редовног рада, генеришу се разне врсте отпада који је по карактеру: 
неопасан и опасан отпад, по агрегатном стању: чврст, течан или гасовит. Сви 
видови отпада су производ начина производње и грубо се могу раздвојити на: 

отпад из процеса производње (садржи сировине), отпад настао од помоћних 
средстава, амбалажни отпад, отпад из процеса одржавања, отпад из 

канцеларија, кухиње и гардеробе. 
Сви отпади се разврставају одмах након генерисања и одвојено одлажу до 
коначног збрињавања. Одређена су лица која су директно одговорна за 

разврставање, коришћење одговарајуће адекватне амбалаже, за транспорт 
отпада до збирних локација привременог складиштења, као и за 

обележавање амбалажних јединица. Сва лица одговорна за разврставање су 
упозната са планираним поступцима разврставања, обележавања и 
привременог складиштења. Над разврставањем отпада повремени надзор 

врши лице одређено за управљање отпадом. 
Привремено складиштење отпада се врши само до тренутка предаје отпада 

кућама овлашћеним за поступање са отпадом. За ову сврху се користе 
посебно одређени простори који одговарају врсти и карактеристикама самих 
отпада. За привремено складиштење се користи одговарајућа амбалажа, 

зависно од врсте отпада. За течне отпаде обезбеђене су танкване или 
одговарајуће еко палете.  

Постоји складиште чврстог неопасног отпада које представља ограђена 
надстрешница и постоји складиште опасног отпада унутар објекта у простору 
у коме се налази и постројење за центрифугаоно цинковање. Планом 

управљања отпадом су одређена места за складиштење сваке врсте отпада 
који се генерише у току одвијања активности у постројењу. 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, не врши транспорт отпада ван фабрике, а 
у самој фабрици, настали отпад са места генерисања до привремених 
складишта обавља се интернијм транспортом. Отпад који се транспортује ван 
фабрике врше овлашћени оператери. Услугу транспорта у том случају за њега 
врши овлашћени оператер. Комунални отпад преузима „ЈКП Комуналац“ из 
Инђије.  

МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, се за сада не бави било каквим третманом 
отпада, али приликом избора овлашћених кућа за збрињавање отпада прати 

хијерархију управљања отпадом па предност приликом склапања уговора 
има поновно коришћење отпада, регенерација, рециклажа, коришћење 
енергије из отпада, а тек на крају је депоновање. 

Примељују се начела о управљању отпадом наведена у члану 6. Закона о 
управљању отпадом (Сл.гл.РС 36/2009 и 88/2010). Сталним прaћењем и 

прописивањем мера поштује се пре свега начело превенције стварања 
отпада. Сви отпади који се могу рециклирати шаљу се на рециклажу (тврди 
цинк, пепeо од цинка, жица), само отпад који више није могуће употребити 

на комерцијалан начин, се преко овлашћених кућа шаље на депоновање или 
на одговарајући третман, регенерацију (киселина од декапирања), 

спаљивање ради добијања енергије (отпадна уља) или другачије зависно од 
подтупка за који је кућа са којом се уговори преузимање има дозволу од 
стране овлашћених органа. 
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Отпад који није могуће даље користити регенерацијом и рециклажом упућују 

се на одлагање код ино оператера. 
Сав неопасан отпад који се генерише у фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ 
Инђија, продаје се оператерима овлашћеним за третман те врсте отпада. 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, нема сопствених постројења за прераду, 
третман или рециклажу генерисаног отпада. 
У фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, спроводе се активности 
контроле и мерења (анализа) у оквиру управљања отпадом, од момента 
његовог настанка до тренутка коначног збрињавања. За сав отпад урађене су 
анализе испитивања отпада, у циљу одређивања карактера отпада и опасних 
материја које се налазе у њиховом састава. 

Оператер је у захтеву дефинисао процес управљања отпадом у постројењу: 

сакупљање и раздвајање отпада, привремено складиштење отпада, превоз 
отпада, упућивање отпада на третман и рециклажу код других оператера, 

одлагање отпада, контролу и мерење (анализе) отпада и документовање и 
извештавање. 
 
6.7 Бука и вибрације 
 
Податке о буци и вибрацијама, мерама за смањење нивоа буке и мониторингу 
оператер је дао у захтеву у: Поглављу III.9. Бука и вибрације, у Прилогу 
Документација – План вршења мониторинга и Табели 38.   

Извори буке у фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, су уређаји и 

машине у производном погону, возила за унутрашњи транспорт оператера и 
возила купаца, добављача и других странака за допрему и отпрему робе. 

У току редовног извођења технолошких процеса, долази до појаве врло 
ниског интензитета буке и вибрација, коју изазива дизел агрегат и 
вентилације радног простора. Ове појаве се своде на радну средину и у 

дозвољеним су границама, па нема потребе коришћења посебних личних 
заштитних средстава за рад. 

При нормалном раду фабрике, моторна возила која долазе и одлазе из круга 
објекта емитују буку која је по дужини трајања и интензитету много мања од 
дозвољене, тако да није потребно предузимати било какве посебне мере у 

циљу њеног елиминисања.  
Сва опрема, осим возила за транспорт, се налазе у затвореној хали тако да је 

емисија буке у животној средини мала. Први стамбени објекти који се налазе 
у околини су на растојању од мин 300m.  Редовна мерења емисије буке у 
радној околини и животној средини  су у границама дозвољених вредности. 

Мерење буке се ради редовно по плану мониторинга, који је сачињен на 
основу важеће законске регулативе.Мерења се изводе на два мерна места. 

Мерна места су бирана тако да буду најближа животном простору тј. 
најближе стамбеним објектима, а да су у зони утицаја извора буке.   
Мерења буке у кругу фабрике и у животној средини врше  се од стране 
овлашћене организације.  
У захтеву за добијање интегрисане дозволе оператер је приложио и план 
вршења мониторинга нивоа буке. 
Оператер у захтеву наводи и да током редовног рада фабрике МЕТАЛ-
ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, нема значајних извора вибрација у животној 
средини. 
 
6.8 Ризик од удеса и план хитних мера 

 

У складу са Листом опасних материја и њиховим количинама и критеријумима 
за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, 

односно комплекса, оператер МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, не подлеже 
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изради документа Политика превенције удеса, нити докумената Извештај о 

безбедности и План заштите од удеса (Поглавље III.10. захтева). 
Могуће акцидентне односно хаваријске ситуације које се у фабрици могу 

јавити су: пожари, експлозије, цурење опасних материја или комбиновани 
акциденти.У захтеву за добијање интегрисане дозволе оператер је навео 

списак свих опасних материја са количинама у којима се употребљавају (на 
дневном, месечном и годишњем износу), као и карактеристикама и 
опасностима којима оне могу бити узрок. 

Уз захтев за добијање интегрисане дозволе оператер је доставио и План 
заштите од удеса. 

На нивоу МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија дефинисани су услови за 
прелазне начине рада постројења. Пуштање у рад постројења и подешавање 
параметара се врши по утврђеном редоследу поступака којима се осигурава 

сигурност процеса. 
За случајеве могућих отказа и кварова развијене су процедуре и корективне 

мере које су уграђене у систем управљања процесом производње. 
У Поглављу III.11.захтева оператер је обрадио мере у случају нестабилних 
начина рада постројења  којима се утврђују процедуре за осигуравање  

контролисаног начина рада у циљу заштите животне средине. 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, дефекте цурења обезбеђује планираним и  

превентивним прегледом опреме, а примењене су и све мере за спречавање 
ширења евентуалних изливања (танкване, заштитни базени, еко-палете, 
средства за упијање, упутства за примену мера приликом неочекиваних 

догађаја).  
Евентуална цурења предвиђеним мерама би се задржала у оквиру 

складишних простора, а цурење ван складишних простора, организационим 
мерама је сведено на минимум.  
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, случају изненадног престанка процеса 

производње или отказа опреме, је обезбедила да се када са цинком мора 
грејати непрестано, јер постоји могућност да цинк из растопљеног пређе у 

чврсто стање. За овај случај је предвиђено алтернативно гориво,  а у крајњој 
линији коришћење пумпе за препумпавање цинка у кокиле. На тај начин би 
цинк после очвршћавања могао поново бити коришћен као пуњење каде. 

Редовно одржавање, прегледи и тестирања опреме врше се према стандардним 
процедурама. 

Уз захтев за добијање интегрисане дозволе оператер је доставио списак 
техничке документације које поседује у коме је нацведен Елаборат  заштите 

од пожара у МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија. Оператер је доставио Решење 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне 
ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсека за 

превентивну заштиту (07/31 Број 217-16/14 од 13.01.2014.), којим се даје 
сагласност на План заштите од пожара. 
 
6.9 Процена мера у случају престанка рада постројења 
 
План мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања 
постројења којим се умањују или у потпуности уклањају негативни утицаји 
рада фабрике МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, на животну средину 
приложен је у склопу захтева за добијање интегрисане дозволе у Поглављу 
III.12. Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова. 
Овим планом дефинисани су кораци којима би се дефинитивни престанак рада 
постројења, демонтажа опреме и објеката и враћање земљишта у стање пре 
изградње фабрике одвијао у четири корака: корак 1 - би обухватио 
обавештење надлежних органа о престанку рада постројења, корак 2 – би 
обухватио збрињавање отпада са локације постројења, корак 3 – напуштање 
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објеката и локације, корак 4 – испитивање земљишта и корак 5 – санација 
терена на локацији. 
Све активности обустављања процеса производње, демонтажу опреме, 
уклањање инфраструктурних објеката са темељима, као и складишта, 
одлагање или продаја залиха метеријала и отпада насталог у процесу 
производње, као и  отпада насталог у процесу демонтаже и уклањања 
објеката , продавање или одвожење демонтиране опреме на предвиђену 
локацију,  враћање предметне површине у стање у коме се она може 
користити сходно њеној планираној намени оператер је детаљно описао у 
приложеном Плану мера за заштиту животне средине после престанка рада и 
затварања постројења. 
         
6.10   Закључак процене 
 
Захтев за издавање интегрисане дозволе који је оператер МЕТАЛ-ЦИНКАРА 
д.о.о.- ПЈ Инђија предао Покрајинском секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине,  израђен је у складу са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени 
гласник РС, број 135/04) као и Правилником о садржини, изгледу и начину 
попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (Службени гласник РС, 
број 30/06).  
Оператер је уз захтев за издавање интегрисане дозволе поднео и потребну 
документацију у складу са чланом 9. Закона о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине.  
Захтев за издавање интегрисане дозволе који је поднео оператер садржи све 
што је прописано постојећом законском регулативом. У захтеву је оператер 
приказао усклађеност рада  постројења са одредбама Закона о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине, усклађеност рада 
постројења са најбољим доступним техникама.  
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III   УСЛОВИ 

 
1. Важност интегрисане дозволе и рок за подношење новог захтева 

 
    1.1 Важност 
 

Ова дозвола важи 10 (десет) година. 
 

    1.2 Рок за подношење новог захтева 
 
Август 2023.године 

 
2.  Рад и управљање постројењем    

 
2.1   Рад и управљање 

 
Главна активност фабрике МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, Улица Војводе 
Путника бб, Инђија, је антикорозивна заштита метала, урањањем 
конструкционих елемената у растоп цинка и финални производ су 
поцинковани челични елементи и конструкције.  
У погону МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, инсталиране су две линије: 

1. Велика линија за топло цинковање потапањем, за цинковање већих 
челичних елемената и конструкција и 

2. Мала линија за галванизацију – центрифугално цинковање мањих и 
малих челичних елемената и конструкција. 

Обзиром да мала линија за галванизацију – центрифугално 
цинковање није у функцији и оператер МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ 
Инђија, не планира њено стављање у функцију, овај део постројења 
није предмет интегрисане дозволе.  

Обавезује се оператер да у случају стављања мале линије у функцију и 
покретање производње на њој, поднесе овом органу захтев за ревизију 

интегрисане дозволе. 
Процес топлог цинковања у МЕТАЛ-ЦИНКАРИ д.о.о.- ПЈ Инђија, велика линија, 
обухвата следеће технолошке поступке: допрема и припрема металних 
конструкција за топло цинковање, качење, хемијски предтретман 
(одмашћивање, декапирање, отклањање превлаке цинка-децинковање, 
испирање, флуксирање, сушење), потапање у растопљени цинк, хлађење 
и/или пасивизација, дорада, чишћење и паковање 

Пројектовани капацитет  постројења велике линије износи 60.000t 
поцинкованих елемената и конструкција годишње, а 15.000t је планирани 
обим годишње производње у садашњим условима потражње и са радом 

радника у једној смени. 
Број запослених у МЕТАЛ-ЦИНКАРИ д.о.о.- ПЈ Инђија је 50. У случају 

повећања обима производње и организовања рада у две или три смене, доћи 
ће до повећања броја запослених. 
Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом 

послова. 
 

2.2   Радно време 
 
Процес производње се обавља у једној смени, шест дана у недељи. 

У случају повећања обима производње фабрика ће организовати рад у две 
или три смене седам дана у недељи у зависности од потребе.  
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2.3   Услови за управљање заштитом животне средине 

 
Фабрика МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, је установила и примењиваће 

Систем управљања заштитом животне средине (ЕМС) у складу са 
међународним стандардом  ISO 14001: 2004. Системом су обухваћени сви 

аспекти заштите животне средине који се односе на целокупан рад 
постројења.  
Непрестано ће се унапређивати Систем управљања заштитом животне средине 

од стране руководства фабрике и стално ће се промовисати његово 
побољшање у складу са захтевима ISO 14001: 

Осигураће се да сви запослени у потпуности буду свесни својих одговорности 
и обавеза, које су описане у Систему управљања заштитом животне средине, 
и обезбедити њихово активно учешће у одржавању и развијању Система. 

Руководство ће обезбедити сталне обуке и образовања, као и подстицање 
запослених на развој свести и одговорности о заштити животне средине.  

Контролом производних процеса обезбедиће се ефикасност мера заштите 
животне средине. 
Унапређиваће се и подстицати размена информација о раду постројења и 

предузетим мерама заштите животне средине, као и размена знања и 
искустава из области  заштите животне средине, између оператера и локалне 

заједнице.  
 
3.  Коришћење ресурса 

 
3.1 Сировине, помоћни материјали и друго 

 
Оператер ће предузети све неопходне мере за ефикасно коришћење сировина 
и помоћних материјала  у свим деловима процеса, имајући посебно у виду 

смањење стварања отпада, узимајући у обзир најбоље праксе за ову врсту 
делатности. 

Утовар и истовар, као и складиштење материјала вршиће се на за то 
одређеним местима уз предузимање неопходних мера да не дође до било 
каквог просипања истих. 

  
3.2   Вода 

 
Обавезује се оператер да врши сталну контролу коришћења потрошње воде 

кроз успостављен мониторинг потрошње и израду биланса вода и да о томе 
води редовно евиденцију.  
Обавезује се оператер да у току рада фабрике и спровођења технолошког 

процеса свуда где је то могуће смањи количине воде из градског водовода и 
из сопственог бунара која се користи и да обезбеди максимално могућу  

рециркулацију воде у технолошким поступцима.  
Обавезује се оператер да постојеће Решење о  водној дозволи допуни 
Решењем о коришћењу подземних вода, складиштењу и испуштању отпадних 

вода. Рок за испуњење ове обавезе је 31.12.2015. год. 
     

3.3   Енергија 
 
Обавезује се оператер да  обезбеди ефикасно коришћење енергије у свим 

деловима производње где је то могуће.   
 

 
 
 



 22 

4. Заштита ваздуха 

 
4.1 Процес рада и постројења за третман 

Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће 
омогућити да постројења за третман отпадних гасова задовоље прописане 

услове.  
Обавезује се оператер да ће управљати, одржавати и контролисати рад 
система за третман отпадних гасова и о томе водити редовну евиденцију. 

            Обавезује се оператер да мери емисије загађујућих материја на 
емитерима: 

− Е1- емитер енергетског постројења–котларница 
− Е2- емитер када за топло цинковање 
− Е3- емитер постројења киселинског тунела (хемијски предтретман) 

− Е4 емитер горионика велике линије 
 

Пошто мала линија за центрифугаоно цинковање није у функцији и не планира 
се покретање производње на истој, нема емисија на емитеру горионика мале 
линије - Е5, оператер није у обавези да врши мерења емисије отпадних 

гасова.  
 

4.2  Граничне вредности емисија 
 

Обавезује се оператер да емисије загађујућих материја не прелазе граничне 

вредности које су дефинисане у Tабелама III-1-4: 
 

Емисиона тачка :       Е1 
Локација:                  Енергетско постројење - Котларница  
Снага котла:              580 kW 

Уређај за третман/ 
пречишћавање:         Нема 

Висина емитера:        22 m   
Гориво:                     Природни гас   
 

Табела III-1 – Граничне вредности емисија у ваздуху (запремински удео О2 у 
отпадном гасу 3%) 

 

         

       Загађујућа материја 
 

 

Јединица мере 

 

         ГВЕ 

 
CO - угљен моноксид 

 

     
     mg/Nm3 

 
         80 

 

 

NO2 – оксиди азота изражени као 
азот диоксид 

 

      

     mg/Nm3 

 

        100 
 

Процесни параметри: 

- температура гаса (°C) 
- средња брзина струјања гаса (m/s) 
- проток сувог отпадног ваздуха  

(m3/h) 
- проценат кисеоника O2 (vol%) 

- притисак отпадног гаса (bar) 
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Емисиона тачка :      E 2 

Локација:                 емитер када за топло цинковање 
Уређај за третман/ 

пречишћавање:       Филтер белих димова (врећасти) 
Висина емитера:      11 m 

 
Табела III-2 –  Граничне вредности емисија у ваздух (резултати су прерачунати 

на нормалне услове сувог отпадног ваздуха) 

 

 

           Загађујућа материја 
 

                            

    Јединица мере                 

 

          ГВЕ 

            
           Прашкасте материје 

 

                                 
       mg/Nm3     

 
5 

 

HCl –  Гасовита неорганска 

једињења хлора изражена 
као хлороводонична 

киселина 

 

      mg/Nm3     

 

10 
 

Процесни параметри: 

- температура гаса (°C) 
- средња брзина струјања гаса 

(m/s) 

- проток сувог отпадног ваздуха 
(m3/h) 

- проценат кисеоника O2 (vol%) 
- притисак отпадног гаса (bar) 

  

 
Емисиона тачка :    Е3 

Локација:               емитер постројења киселинског тунела  
                              (хемијски предтретман) 
Уређај за третман/ 

пречишћавање:      Водени СКРУБЕР (за пречишћавање киселинских испарења)   
Висина емитера:     11 m  

 
Табела III-3 – Граничне вредности емисија у ваздух (резултати су 

прерачунати на нормалне услове сувог отпадног ваздуха) 

 

            

           Загађујућа материја 
 

                            

   Јединица мере                                   

 

          ГВЕ  
 

            
           

          Прашкасте материје  

          
         

    mg/Nm3                                 

 
5 

 

HCl –  Гасовита неорганска 

једињења хлора изражена 
као хлороводонична 

киселина 

 

    mg/Nm3     

 

10 
 

Процесни параметри: 

- температура гаса (°C) 
- средња брзина струјања гаса 
(m/s) 

- проток сувог отпадног 
ваздуха (m3/h) 
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- проценат кисеоника O2 (vol%) 
- притисак отпадног гаса (bar) 

 
 

Емисиона тачка :    E4 
Локација:               емитер горионика велике линије 
Уређај за третман/  Нема 

пречишћавање:  
Висина емитера:     22 m     

 
Табела III-4 – Граничне вредности емисија у ваздух (запремински удео О2 у 

отпадном гасу 3%) 

 

         
Загађујућа материја 

 

 
Јединица мере 

 
         ГВЕ 

 
CO - угљен моноксид 

 

     
     mg/Nm3 

 
80 

 

 

NO2 – оксиди азота изражени као 
азот диоксид 

 

      

     mg/Nm3 

 

100 
 

Процесни параметри: 

- температура гаса (°C) 
- средња брзина струјања гаса (m/s) 

- проток сувог отпадног ваздуха  
(m3/h) 

- проценат кисеоника O2 (vol%) 

- притисак отпадног гаса (bar) 
 

  

 
4.3.  Тачкасти извори емисија 

 
Обавезује се оператер да води производњу тако да загађујуће материје које 
се испуштају  у ваздух на свим тачкастим изворима буду у складу са 

вредностима у Табелама III-1-4. 
У случају прекида рада уређаја за смањење емисија оператер мора о томе 

одмах обавестити надлежни орган, Покрајински секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине., Сектор за инспекцијске послове.   
 

4.4.  Дифузни извори емисија 
 

Обавезује се оператер да предузме све потребне мере како би се емисија из 
дифузних извора емисија свела на минимум. 
 

4.5.  Мириси  
 

Обавезује се оператер да обезбеди да се све активности у постројењу које 
резултирају емисијама у атмосферу одвијају на начин који обезбеђује да нема 

никаквих мириса ван граница постројења услед одвијања ових активности.  
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4.6.  Контрола и мерење које врши оператер 

 
Обавезује се оператер да врши контролу и мониторинг загађујућих материја 

сходно динамици дефинисаној у Табелама III-5-8:  
 

Емисиона тачка :       Е1 
Локација:                  Енергетско постројење - Котларница  
Уређај за третман/ 

пречишћавање:         Нема 
 

Табела III-5 –           Праћење емисија у ваздух – Емисиона тачка Е1  
 

         
Параметри који се контролишу 
 

 
   Динамика  
     мерења 

 
                 Мерење 

Загађујуће материје   

 
CO - угљен моноксид 

 

 
2 x годишње 

 
SRPS EN 15058 

 

NO2 – оксиди азота изражени као 
азот диоксид 

 

 

2 x годишње 

 

SRPS EN 14792 

Процесни параметри: 
 

2 x годишње SRPS ISO 9096 
 ISO 12141 

 

Емисиона тачка :      E 2 
Локација:                 емитер када за топло цинковање 
Уређај за третман/ 

пречишћавање:       Филтер белих димова (врећасти) 
 

Табела III-6-            Праћење емисија у ваздух – Емисиона тачка Е2 
 

 
Параметри који се контролишу 
 

    
   Динамика  
     мерења 

 
                 Мерење 

         

Загађујуће материје 
 

  

 
Прашкасте материје 
          

 
  2 x годишње 

   
  SRPS EN 9096 
  SRPS EN 13284-1    

 
 HCl –  Гасовита неорганска 

једињења хлора изражена 
као хлороводонична 

киселина  

 
  2 x годишње 

 
SRPS EN 1911-1 

SRPS EN 1911-2 
SRPS EN 1911-3 

        

Процесни параметри  
 

 

  2 x годишње   

 

 SRPS ISO 9096 
  ISO 12141 

 
Емисиона тачка:      Е3   

Локација:                емитер постројења киселинског тунела  
                               (хемијски предтретман) 
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Уређај за третман/ 

пречишћавање:      Водени СКРУБЕР (за пречишћавање киселинских   испарења)  
 

Табела III-7-            Праћење емисија у ваздух – Емисиона тачка Е3  
 

 
Параметри који се контролишу 

 

    
   Динамика  

     мерења 

 
                 Мерење 

 

Загађујуће материје 
 

  

 
Прашкасте материје 

          

 
  2 x годишње 

   
  SRPS EN 9096 

  SRPS EN 13284-1    

 

 HCl –  Гасовита неорганска 
једињења хлора изражена 
као хлороводонична 

киселина  

 

  2 x годишње 

 

SRPS EN 1911-1 
SRPS EN 1911-2 
SRPS EN 1911-3 

        

Процесни параметри  
 

 

  2 x годишње   

 

 SRPS ISO 9096 
  ISO 12141 

 
 

Емисиона тачка :    Е4 
Локација:                 емитер горионика велике линије 

Уређај за третман/   
пречишћавање:        нема 
 

Табела III-8-            Праћење емисија у ваздух – Емисионе тачке Е4 
 

         
Параметри који се контролишу 

 

 
   Динамика  

     мерења 

 
                 Мерење 

Загађујуће материје   

 
CO - угљен моноксид 

 

     
   2 x годишње 

 
SRPS EN 15058 

 

NO2 – оксиди азота изражени као 
азот диоксид 

 

      

2 x годишње 

 

SRPS EN 14792 

Процесни параметри: 

 

2 x годишње SRPS ISO 9096 

 ISO 12141 

 

За мерења емисије загађујућих материја и одређивање услова мерења 
користиће се референтне методе прописане у Уредби о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Службени гласник РС, 
број 71/2010) 
За мерење емисије загађујућих материја за које нису стандардизоване CEN 

методе, могу се користити национални и међународни стандарди. Осим 
референтних метода, могу се користити и друге методе мерења ако се може 

доказати њихова еквивалнетност. 
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Периодична мерења вршиће се од стране овлашћене стручне организације за 

обављање такве врсте мерења. 
Обавезује се оператер да ће  управљати, одржавати и контролисати рад 

уређаја за третман отпадних гасова и о томе водити редовну евиденцију. 
У табели III-9 дати су параметри који се контролишу, динамика и начин 

обављања контроле. 
 
Табела III-9    - Праћење рада уређаја за третман отпадних гасова  

 

Емитер Е2 Е3 

Филтер  
Филтер белих димова 
Врећасти филтер 

Водени скрубер 

Параметар 
који се 

контролише 

Прашкасте материје 
Диференцијални притисак 

 

pH 
ниво течности 

Начин  

контроле 

- Аутоматско праћење од стране 

оператера преко контролне 
табле погона.  

- Достизање сигналневредности 
   је праћено паљењем аларма. 

 - Аутоматско праћење од 

стране оператера преко 
контролне  

    табле погона.  

- Достизање сигналне 
вредности 

   је праћено паљењем 
аларма. 

Учесталост 

контроле 

Праћење контролне табле 
погона једном недељно од 

стране одржавања. 

 
Праћење контролне табле 
погона једном недељно од 

стране одржавања. 
 

 

Сигнална 

вредност 

За визуелну контролу, сигнална 

вредност је појава прашине око 
филтер врећа. 
Износ потпритиска:<140 kPa 

 

Износ pH 0.75-7.00 

Ниво течности 50-100%  

Начин замене 

Редовна замена се врши након 5 

година коришћења. Филтер  
вреће се, и у току редовног 
процеса и ванредног процеса 

замене, мењају ручно. 

Вода засићена киселим 

испарењима, када достигне 
одређени pH се пребацује у 

резервоар, а одатле се 
користи за формирање 
свежих купки са киселином. 

Збрињавање 
отпада 

Врећасти филтри и отпадни креч се 
предају овлашћеним лицима за 

поступање са отпадом 

Отпада нема, јер се вода 
засићена испарењима враћа 

поново у процес 

 

4.7.  Извештавање 
 

Оператер ће извештавати надлежни орган, Покрајински секретаријат  
задужен за послове заштите животне средине – сектор за инспекцијске 
послове и сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и 

одрживи развој, о извршеним мерењима најмање једном годишње. 
Оператер ће обавестити надлежни орган, Покрајински секретаријат  задужен 

за послове заштите животне средине – сектор за инспекцијске послове и 
сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој, 
о резултатима повремених мерења најкасније у року од 30 дана од 

извршеног мерења. 
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Уколико дође до прекорачења граничних вредности емисија или удеса 

(неконтролисаног испуштања загађујућих материја у ваздух) оператер је 
дужан да одмах о томе обавести надлежни орган, Покрајински секретаријат  

задужен за послове заштите животне средине – сектор за инспекцијске 
послове и сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и 

одрживи развој. 
Обавеза је оператера да Агенцију за заштиту животне средине извештава о 
мониторингу загађујућих материја које се емитују у ваздух до 31.03. текуће 

године за претходну годину. 
   

5.  Отпадне воде 
 
5.1 Процес рада и постројења за третман 

       
Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће 

омогућити да квалитет испуштених вода одговара условима за испуштање 
отпадних вода у канализациону мрежу и путни канал/ реципијент уз редовно 
узорковање и анализу њеног квалитета. 

Обавезује се оператер да не дозволи упуштање технолошке отпадне воде у 
канализациони систем ни у путни канал, као ни  мешање технолошке отпадне 

воде са другим отпадним водама из постројења. 
Обавезује се оператер да изграђене објекте за сакупљање, транспорт, 
каналисање, пречишћавање и испуштање атмосферских отпадних вода 

одржава у исправном и функционалном стању и у свему према техничкој 
документацији.   

Обавезује се оператер да континуирано мери количине отпадних вода и 
испитује биохемијске и механичке параметре квалитета отпадних вода пре 
упуштања у реципијент ( путни канал) или канализациону мрежу. 

 
5.2 Емисије у воду 

 
Оператер не упушта директно генерисане технолошке отпадне воде из                                                              
воде из постројења у површинске и подземене воде. 

Атмосферске отпадне воде преко преливника сепаратора уља и масти, упуштају 
се у путни јарак, који као крајњи реципијент има Пинцову бару. 

Санитарне отпадне воде се без претходног пречишћавања упуштају у градску 
канализациону мрежу.  

 
5.3 Граничне вредности емисија 

 

Технолошке/процесне отпадне воде 
Обавезује се оператер да не дозволи испуштање технолошких отпадних вода 

ни у путни канал ни у јавну канализацију. 
Обавезује се оператер да са истрошеним радним течностима и муљевима (од 
декапирања, децинковања и из регенерације флукса) поступа у складу са 

условима датим у тачки 7. Управљање отпадом, ове дозволе. 
Обавезује се оператер да воде од испирања и воде из мокрог скрубера, 

адекватно сакупља и чува како би се користиле за разређивање свеже 
киселине која се користи у технолошком поступку. 
Обавезује се оператер да континуално регенерише флукс. 

 
Санитарне отпадне воде 

Обавезује се оператер да квалитет испуштених санитарних отпадних вода у 
јавну канализацију усклади са Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени 
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гласник РС", бр. 67/2011) и Одлуком о јавној канализацији општине Инђија 

(Службени лист општина Срема, број 6/2011). Оператер је дужан да испуњава 
све обавезе  и услове дате  од ЈКП ''Водовод и канализација'' Инђија. 

 
Атмосферске отпадне воде 

Обавезује се оператер да условно чисте и зауљене атмосферске воде,  као и 
воде од прања са платоа и манипулативних површина одводи у реципијент, 
путни канал искључиво преко сепаратора уља и масти. 

Обавезује се оператер да управља процесом рада на начин који ће омогућити 
да квалитет пречишћених условно чистих и зауљених атмосферских вода, као 

и вода од прања са платоа и манипулативних површина, задовољава захтеве 
за водоток друге класе, а на основу Уредбе о класификацији вода („Службени 
гласник СРС“, бр. 5/68), Уредбе о категоризацији вода („Службени гласник 

СРС“, бр. 5/68), Уредбe о граничним вредностима загађујућих материјa у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС, број 50/2012) и Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/2011). 

Ни једна супстанца не сме бити испуштена на начин или у концентрацији која 
ће нанети трајне штете по флору и фауну реципијента који прима испуштене 

отпадне воде.  
Обавезује се оператер да емисије загађујућих материја у путни канал не 
прелазе граничне вредности које су дефинисане у Tабели III-10: 

 
Табела III-10: Граничне вредности емисије загађујућих материја  пре упуштања 

у путни канал  
 

 

Параметар 

 

Јединица мере 

 

Гранична вредност 
емисија * 

T  [˚C] max 30 

pH  6,5-8,5 

Растворени кисеоник (O2) [mg/l] 6 

Суви остатак  [mg/l] 1000 

Сулфати  [mg/l] max 100 

HPK  [mgO2/l] 100 

BPK5  [mgO2/l] 4 или 5 

Суспендоване материје [mg/l] 35 

Амонијум јон (NH4) [mg/l] 1 

Нитрат (NO3) као N [mg/l] 10 

Укупни угљоводоници ** [mg/l] 10 

Гвожђе  [mg/l] 3 

Укупни хром  [mg/l] 0,1 

Кадмијум Cd [mg/l] 0,1 

Олово Pb  [mg/l] 0,5 

Бакар Cu  [mg/l] 0,5 
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Цинк Zn  [mg/l] 2 

Никл Ni   [mg/l] 0,5 

Слободни хлор [mg/l] 0,5 

 

*   Вредности из табеле се односе на 2-часовни узорак 
** Вредност за угљоводонике се односи на случајни узорак  

 
Граничне вредности емисија одређене у складу са Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање (‘‘Службени гласник РС’’ бр. 67/2011), Прилог 2, Глава I, Тачкa 7., 
Табеле 7.1, 7.2, Глава II – Друге отпадне воде, Табела 4.1., Уредбом о 

класификацији вода ("Службени гласник СРС", бр. 5/68), Правилником о 
опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", бр. 31/82) и Уредбом 
о граничним вредностима загађујућих материјa у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС, 
број 50/2012), Прилог, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у 

површинским водама.  
Обавезује се оператер да у случају загађивања вода/подземних 
вода/земљишта (на пр. услед хаварије на постројењу) предузме све мере за 

спречавање, односно за смањивање и санацију загађења и да планира 
средства и рокове за њихово остваривање. 

 
5.4     Контрола и мерење које врши оператер 
 

Обавезује се оператер да врши контролу и мониторинг загађујућих материја у 
пречишћеним водама сходно динамици дефинисаној у Табели- III-11: 

 
Табела - III-11 - Праћење емисија у воду 

 

 

Параметар 

 

Динамика 

мерења 

 

Мерење 

T  2 пута годишње SRPS.H.Z1.106/6, EPA 170.1 

pH 2 пута годишње SRPS.H.Z1.111, ISO 10523 

Растворени кисеоник (O2) 2 пута годишње SRPS EN 25814:2009 

Суви остатак  2 пута годишње EPA 160.3 

Сулфати  2 пута годишње SRPS EN ISO 10304-1 

HPK  2 пута годишње SRPS ISO 6060 

BPK5  2 пута годишње SRPS ISO 5815 

Суспендоване материје 2 пута годишње SRPS EN 872 

Амонијум јон (NH4) 2 пута годишње SRPS ISO 7150-1,2 

Нитрат (NO3) као N 2 пута годишње SRPS ISO 7890-3 

Укупни угљоводоници 2 пута годишње SRPS ISO 8245 

Гвожђе (Fe) 2 пута годишње SRPS ISO 6332 

Укупни хром 2 пута годишње EPA 200.7 

Кадмијум Cd 2 пута годишње SRPS ISO 8288 
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SRPS.H.Z1.103 

Олово (Pb)  2 пута годишње SRPS ISO 8288 

SRPS EN ISO 11885 

Бакар (Cu)  2 пута годишње SRPS ISO 8288 

SRPS EN ISO 11885 

Цинк (Zn)  2 пута годишње SRPS ISO 8288 

SRPS EN ISO 11885 

Никл (Ni)   2 пута годишње SRPS ISO 8288 

SRPS EN ISO 11885 

Слободни хлор 2 пута годишње SRPS EN ISO 7393-2 

 
Обзиром да су у питању искључиво атмосферске отпадне воде које зависе од 

количине падавина не примењује се Правилник о начину и минималном броју 
испитивања квалитета отпадних вода ("Службени гласник РС",  бр. 47/83 и 
13/84-испр.). Оператер ће вршити узорковање и испитивање атмосферских 

отпадних вода у пролећном и јесењем периоду, односно два пута у току једне 
календарске године. 

Све методе мерења морају бити имплементиране тако да испуњавају услове 
наведене у Прилогу 1 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 

67/2011). 
Мерења квалитета вода вршиће се од стране овлашћене стручне организације 

за обављање такве врсте мерења.  
Мерење квалитета вода вршити на испусту пречишћених отпадних вода.   
Узорке узимати у складу са ISO 5667-10 

   
5.5  Извештавање 

 
Оператер МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, ће извештавати надлежни орган, 
Покрајински секретаријат  задужен за послове заштите животне средине – 

Сектор за инспекцијске послове и Сектор за чистију производњу, обновљиве 
изворе енергије и одрживи развој као и Покрајински секретаријат задужен за 

послове из области водопривреде, Републичку дирекцију за воде, о 
извршеним мерењима једанпут годишње. 
Уколико дође до неконтролисаног испуштања загађујућих материја у 

путни/упојни канал, оператер је дужан да одмах о томе обавести Покрајински 
секретаријат задужен за послове заштите животне средине – Сектор за 

инспекцијске послове и Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе 
енергије и одрживи развој, као и Покрајински секретаријат задужен за 
послове водопривреде, односно Републичку дирекцију за воде. 

Обавезује се оператер да доставља редовне годишње извештаје о контроли и 
мерењима квалитета отпадних вода у фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ 

Инђија, Агенцији за заштиту животне средине најкасније до 31. марта текуће 
године за претходну годину. 

 
6. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања 
 

Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће 
омогућити да се спречи свако загађивање земљишта на локацији МЕТАЛ-

ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија . 
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Обавезује се оператер да у случају било каквог неконтролисаног испуштања 

загађујућих материја у земљиште одмах о томе обавестити Покрајински 
секретаријат задужен за послове заштите животне средине, Сектор за 

инспекцијске послове и Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе 
енергије и одрживи развој, и у најкраћем року изврши санацију тог дела 

земљишта.  
Отпад који се привремено складишти на локацији, мора бити сакупљан и 
одложен на места одређена за то и заштићена од цурења и пропуштања. 

Оператер ће спречити свако директно испуштање отпадних вода са локације у 
подземно водно тело. 

Оператер ће системом постављених пијезометара/пијезобунара (према 
приложеном плану мониторинга подземних вода) вршити контролу промене 
квалитета подземних вода. 

Оператер ће из пијезобунара поред вршења контроле квалитета подземних 
вода вршити и праћење промена нивоа истих. 

Све анализе квалитета подземних вода вршиће се од стране стручне 
организације овлашћене за те послове. 
Обавезује се оператер да врши испитивање квалитета и квантитета подземних 

вода једном у три године.  
 

7. Управљање отпадом  
 
Oбавезује се оператер да у току обављања своје редовне активности, 

нестабилних режима рада, као и након престанка рада, управља отпадом тако 
да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину. 

 
7.1  Производња отпада 
 

Обавезује се оператер да у току редовног рада постројења обезбеди примену 
начела хијерархије управљања отпадом  односно предузме све мере са циљем 

смањења производње  отпада, посебно опасног отпада, смањења коришћења 
ресурса, и  где год је могуће обезбеди поновну употребу и рециклажу, 
односно, искоришћење насталог  отпада. 

 
7.2  Сакупљање и одвожење отпада 

 
Обавезује се оператер да разврстава отпад према месту настанка, пореклу и 

предвиђеном начину поступања са истим. 
Обавезује се оператер да врши сакупљање разврстаног отпада одвојено, у 
складу са потребом будућег поступања са истим. 

Обавезује се оператер да ако није у стању да организује поступање са 
отпадом у складу са горе наведеним, преда отпад лицу које је овлашћено за 

сакупљање и транспорт отпада, тј. које поседује одговарајућу дозволу. 
       
7.3  Привремено складиштење отпада 

 
Обавезује се оператер да отпад складишти на местима која су технички 

опремљена за привремено чување отпада на локацији. 
Отпад се не може складиштити на простору, као и на манипулативним 
површинама које нису намењене за складиштење.  

Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији постројења 
дуже од 12 месеци.  

Приликом складиштења опасан отпад се пакује у одговарајуће посуде и 
обележава налепницом која садржи следеће податке: индексни број и назив у 
складу са Каталогом отпада, ознаку према Листи категорија, ознаку према 
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Листи компоненти које га чине опасним, ознаку према Листи карактеристика 

које га чине опасним, физичко својство отпада, количину, податке о власнику 
отпада и квалификованом лицу одговорном за поступање са опасним отпадом, 

као и упозорење да је у питању опасан отпад. 
Складиште опасног отпада мора бити физички обезбеђено, закључано и под 

сталним надзором. Забрањено је мешање различитих категорија опасних 
отпада или мешање опасног отпада са неопасним отпадом.   
Оператер ће управљање посебним токовима отпада у потпуности ускладити са 

прописаним законским и подзаконским актима у области управљања отпадом. 
      

7.4   Превоз отпада 
 
Обавезује се оператер да за превоз отпада ван локације постројења може 

ангажовати искључиво превозника који испуњава све захтеве који су 
регулисани посебним прописима о транспорту и који има одговарајућу  

дозволу надлежног органа, за транспорт отпада. 
Обавезује се оператер да интерни превоз, утовар и истовар отпада у оквиру 
локације обавља на начин који ће онемогућити расипање отпада, 

распршивање и друге негативне утицаје на животну средину.  
               

7.5  Прерада отпада, третман и рециклажа 
 
Генерисани отпад који се може користити за поновну употребу производа за 

исту или другу намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања 
сировине за производњу истог или другог производа, као секундарна 

сировина, за енергетско искоришћење, оператер је обавезан да преда лицу 
које је овлашћено за те послове тј. има одговарајућу дозволу надлежног 
органа. 

Оператер ће свим врстама отпада који се генерише на локацији управљати у 
потпуности у складу са прописаним законским и подзаконским актима у 

области управљања отпадом. 
Обавезује се оператер да са следећим идентификованим врстама отпада 
поступа у складу са прописаним операцијама наведеним у Табелама III-12 и 

13: 
 

Табела III-12 - Опасан отпад 
 

Врста отпада 

 

Индексни 
број 

Поновно 
искоришћења/депоновање 

Киселина од бајцовања 

(декапирања) 

11 01 05 R12 - испорука овлашћеним 
трећим лицима  

Киселина од 
расцинкавања 
(децинковања) 

11 01 05 

11 01 06 

11 05 04 

R12 - испорука предузећу АД 
РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА 
''РУДНИК'' у Руднику 

Муљ од регенерације 
флукса 

11 01 09 

11 01 98 

R12 - испорука овлашћеним  

трећим лицима  

Муљ од пасиватора 

(филтер погача из 
неутрализације) 

11 01 09 

19 02  05 

R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 
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Муљ од одмашћивача 

(муљ од фосфатирања) 

11 01 08 

11 01 09 

R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Уље одмашћивача из 

сепаратора 
11 01 13 R12 - испорука овлашћеним  

                 трећим лицима 

Остала хидраулична уља 13 01 13 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Остала моторна уља 13 02 08 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Чврст отпад од третмана 

гаса 
11 05 03 R12 - испорука овлашћеним  

                 трећим лицима 

Празне боце од цинк 

спреја 
15 01 11 R12 - испорука овлашћеним  

                 трећим лицима  

Флуоресцентне цеви 20 01 21 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Апсорбенти, материјали 

за филтере, крпе за 
брисање, заштитна 

одећа 

15 02 02 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Амбалажа која садржи 
остатке опасних 

супстанци или је 
контаминирана опасним 

супстанцама 

15 01 10 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Отпадна електронска 

опрема са опасним 
компонентама 

16 02 13 

16 02 15 

R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Батерије и акумулатори 16 06 01  

 

 
Табела - III-13 - Неопасан отпад 
 

Врста отпада Индексни 

број 

Поновно 
искоришћења/депоновање 

Тврди цинк  11 05 01 

 

R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Пепео од цинка 11 05 02 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Жица од качења 11 05 99 

11 01 99 

R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Кетриџи и тонери 
штампача 

08 03 18 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 



 35 

Одбачена електронска 
и електрична опрема 
која не садржи опасне 

супстанце 

16 02 14 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Отпадно стакло 17 02 02 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Отпадни папир и 

картон 

20 01 01 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

Мешани комунални 

отпад 

20 03 01 R/D -  предаја овлашћеном 

          оператеру или  уговор са     
комуналним  предузећем 

 

Пластика 20 01 39 R12 - испорука овлашћеним  

         трећим лицима 

 

7.6  Одлагање отпада 
Није дозвољено одлагање било које врсте отпада на локацији постројења 
МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија. 

      
7.7  Контрола отпада и мере 

Обавеза је оператера да води тачну евиденцију врста и количина насталог, 
привремено складиштеног и отпада који је предат правном лицу или 
предузетнику који поседује одговарајуће дозволе за његово преузимање. 

Испитивање отпада вршити у складу са чланом 23. Закона о управљању 
отпадом и чланом 6. Правилника о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада. 
           
7.8   Узорковање отпада 

Узорковање и испитивање отпада вршити од стране овлашћене стручне 
организације за узорковање и испитивање отпада у складу са законом. 

Узорковање и испитивање отпада вршити само за опасан отпад, или отпад који 
може бити опасан, стандарним методама. 
 

7.9   Документовање и извештавање 
Кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада, док кретање 

опасног отпада прати Документ о кретању опасног отпада. 
Обавезује се оператер да води дневну евиденцију о отпаду. 

Обавезује се оператер да доставља редовне годишње извештаје Агенцији за 
заштиту животне средине најкасније до 31. марта текуће године за претходну 
годину. 

Обавезује се оператер да доставља Министарству надлежном за послове 
заштите животне средине, Одељењу за послове управљања отпадом и Сектору 

за контролу и надзор први примерак документа о кретању опасног отпада који 
упућује другом оператеру на даљи третман/одлагање и то 3 дана пре 
започињања кретања опасног отпада. 

 
8. Бука и вибрације 

Током редовног рада постројења, извори буке у фабрици МЕТАЛ-ЦИНКАРА 
д.о.о.- ПЈ Инђија, су уређаји и машине у производном погону, дизел агрегат, 
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вентилације радног простора, возила за унутрашњи транспорт оператера и 

возила купаца, добављача и других странака за допрему и отпрему робе. 
У току редовног извођења технолошких процеса, долази до појаве врло ниског 

интензитета буке и вибрација, коју изазива дизел агрегат, вентилације радног 
простора. 

Током редовног рада постројења МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, нема 
значајних утицаја на вибрације у животној средини. 
 

8.1 Процес рада и помоћна опрема  
Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће ниво 

буке  у животној средини свести на најмању могућу меру. 
 
8.2 Врсте емисија 

Обавезује се оператер да управља процесом рада на начин који омогућава да 
ниво буке у животној средини на граници индустријског комплекса не прелази 

вредности прописане у Табели III- 14: 
 
Табела III- 14- Дозвољени ниво буке: 

Дозвољени ниво буке у dB(A) 
-  ДАН и ВЕЧЕ* 

Дозвољени ниво буке у dB(A) 
      - НОЋ* 

            65          55 

 
* Дозвољени нивои буке одређени на основу Уредбе о индикаторима буке, 
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС 
бр. 75/2010).          

 
8.3   Контрола и мерење (места, учесталост, методе) 
Обавезује се оператер да врши контролу и мониторинг нивоа буке на 

локацијама осетљивим на ниво буке са динамиком мерења најмање једном у 
три године, као и приликом измена на постројењима која емитују буку. 

Мерење буке у животној средини може да врши само овлашћена стручна 
организација која испуњава прописане услове за мерење буке дефинисане 
Правилником о условима које мора да испуњава стручна организација за 

мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање 
овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", број 72/2010). 

Мерење буке у животној средини вршиће се према стандардима SRPS ISO 
1996-1 и SPRS ISO 1996-2 дефинисано Правилником о методама мерења буке, 
садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", број 

72/2010). 
 

8.4  Извештавање 
Обавезује се оператер да извештаје о мерењу буке у животној средини учини 
доступним  инспекцији за заштиту животне средине током редовних прегледа. 

Садржина и обим извештаја о мерењу буке у животној средини дефинисани су 
Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 

буке (‘‘Службени гласник РС’’ број 72/2010). 
Обавезује се оператер да доставља редовне годишње извештаје о контроли и 
мерењу нивоа буке у животној средини Агенцији за заштиту животне средине, 

најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 
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9. Спречавање удеса и одговор на удес 

 
Обавезује се оператер да у складу са дефинисаним поступцима у случају 

ванредних ситуација предузме мере које ће минимизирати негативне ефекте 
на животну средину. 

Обавезује се оператер да у складу са Планом заштите од пожара предузме све 
превентивне мере да до пожара не дође. 
Обавезује се оператер да врши обуку запослених из области противпожарне 

заштите у складу са Планом заштите од пожара.  
Обавезује се оператер да врши проверу исправности унутрашње и спољешње 

хидрантске мреже и мобилне опреме за гашење пожара у складу са 
динамиком прописаном у Плану заштите од пожара. 
Обавезује се оператер да све опасне материје које се користе у процесу 

производње складишти на прописан начин, као и да рукује са истима у складу 
са прописаним постојећим процедурама. 

Обавезује се оператер да врши посебну обуку запослених  који раде са 
опасним материјама или рукују са истим, у циљу њихове сталне едукације 
ради спречавања акцидената те врсте.    

Обавезује се оператер да редовно контролише исправност уређаја, 
инсталација, мерне опреме и исправност заштите на свим уређајима. На тај 

начин ће спречити евентуалне акциденте. 
Обавезује се оператер да у случају акцидента, према прописаној процедури, 
утврди узрок акцидента, идентификује датум, време и место акцидента. 

Оператер ће том приликом идентификовати све врсте емисија у животну 
средину и применити све мере потребне да се поменуте емисије смање, као и 

проценити ефекат сваке такве предузете мере.  
Обавезује се оператер да након акцидента предузме све потребне мере за 
отклањање последица који је исти изазвао по животну средину према 

прописаним процедурама.  
Обавезује се оператер да предузме све превентивне мере и унесе све додатне 

активности у постојећим процедурама прописаним у Плану мера за 
спречавање удеса и ограничавање његових последица, а све у циљу 
спречавања да не дође до акцидента.  

  
9.1    Извештавање у случају удеса 

 
Обавезује се оператер да у случају акцидента одмах о томе обавести 

надлежне органе, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, Министарство унутрашњих послова - Сектор за 
ванредне ситуације, као и јединицу локалне самоуправе. 

Оператер је дужан да у најкраћем року обавести надлежне органе о 
планираним мерама за отклањање последица акцидента, а након завршене 

анализе свих аспеката акцидента, да да предлог превентивних мера за 
спречавање будућих акцидената. 
 

10. Нестабилни (прелазни) начини рада 
 

Пуштање у рад постројења и подешавање радних параметара вршити по 
утврђеном редоследу поступака којима ће се осигурати сигурност процеса. 
Редовно одржавати, прегледати и тестирати опрему према стандардним 

процедурама. 
Престанак рада постројења вршити по утврђеном редоследу поступака. 

По заустављању рада постројења све растворе испустити из када у танкове, 
сагласно одговарајућим радним и безбедоносним процедурама.  
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Одржавати систем аутоматске регулације и контроле који детектује сваки 

изненадни престанак производње или отказивање опреме.  
Придржавати се процедура и корективних мера уграђених у систем 

управљања процесом производње, у случајевима могућих кварова, цурења и 
отказивања опреме. 

 
11. Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова 
 

У случају престанка рада постројења придржавати се плана приложеног у 
захтеву за издавање интегрисане дозволе. 
Престанак обављања процеса производње, демонтажу опреме и објеката и 

враћање земљишта у стање пре изградње фабрике обавити следећим 
редоследом: 

− Обавестити надлежне органе о престанку рада постројења  
− Неискоришћене сировине, хемикалије и материјале уколико је могуће  

вратити добављачима или предати другом оператеру на коришћење. 
− Извршити демонтажу опреме и објеката 
− Инфраструктурне објекте и складишта уклонити. Уклонити све путеве, 

саобраћајнице и темеље. 
− Отпад настао од процесних активности, као и отпад настао након 

престанка рада постројења услед демонтаже и рашчишћавања локације, 
уклонити на законски прописан начин у складу са врстом и карактером 
отпада. 

− Извршити испитивање земљишта и санацију терена на локацији. 
− Довести локацију у прихватљиво стање сходно њеној планираној 

намени.  
Обавезује се оператер да изврши ремедијацију земљишта уколико је при 
обављању редовне производње дошло до загађења земљишта, односно 

уколико је у току обављања активности за реализацију плана враћања 
локације у стање пре изградње фабрике дошло до загађења, тј контаминације 

земљишта.  
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                                                  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Оператер МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, поднео је дана 07.06. 2013.  

године  Покрајинском секретријату за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине захтев за издавање интегрисане дозволе, број 130-501-

1322/2013-05, за рад целокупног постројења и обављање активности ТОПЛО 
ЦИНКОВАЊЕ ПОТАПАЊЕМ, на локацији у Инђији, ул. Војводе Путника бб, 
катастарска парцела  7102/1 К.О. Инђија 1-део 2, Општина Инђија.  

С обзиром да захтев није био потпун, надлежни орган, Покрајински 

секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, је 

затражио допуну захтева дописима од 25.07.2013. и 10.12. 2013. године. 

Након допуне захтева оператер је дана 29.04. 2014. године, надлежном органу 
предао захтев за издавање интегрисане дозволе који је урађен у складу са 
чланом 8 Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине (Сл. Гласник РС, број 135/04) и Правилником о садржини, изгледу и 
начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (Службени 

гласник РС, број 30/06). Оператер је уз захтев приложио и сву потребну 
документацију дефинисану чланом 9. Закона  о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине. Такође, оператер је уз захтев предао и 

све потребне дозволе и сагласности издате од стране других органа и 
организација, изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву 

истините, тачне, потпуне и доступне јавности, као и доказ о уплаћеној 
административној такси.  
Након низа састанака одржаних са представницима МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ 

Инђија, започета је процедура издавања интегрисане дозволе. 
Обилазак локације на којој се налази постројење обављен је од стране 

надлежног органа 30.01.2014.године. 
У току спровођења досадашњег поступка за издавање интегрисане дозволе 

надлежни орган, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине, у недељнику ''Сремске 

новине'' 14. маја 2014. год. огласило обавештење о пријему захтева за 
издавање интегрисане дозволе оператера МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија.  

Такође, о пријему захтева упућено је писмено обавештење јединици локалне 
самоуправе, Општини Инђија, Покрајинском заводу за заштиту природе, 
Републичкој дирекцији за воде, Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине, Покрајинском секреатријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и Покрајинском секретаријату за енергетику и 

минералне сировине. Јавни увид у захтев за издавање интегрисане дозволе 
трајао је 15 дана чиме је обезбеђено учешће заинтересованих 
органа/организација и заинтересоване јавности. Други органи и организације, 

као и представници заинтересоване јавности могли су доставити своја 
мишљења Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине у року од 15 дана од дана пријема обавештења о поднетом 
захтеву. У законском року достављено је мишљење на захтев за издавање 
интегрисане дозволе од стране Покрајинског завода за заштиту природе у ком 

се наводи да се на предметном подручју не налазе заштићена подручја нити 
природна добра, и да  надлежни орган може одлучити о могућности издавања 

интегрисане дозволе. Такође у законском року достављено је и Мишљење 
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у ком наводи 
да се МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, није обраћала овом органу са 

захтевом за издавање одобрења за геолошка истраживања подземних вода. 



 40 

Такође нас обавештава да је предузеће у фази исходовања Сагласности од 

Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица и Покрајинског 
завода за заштиту природе из Новог Сада, који су им неопходни да би 

поднели захтев за издавање одобрења за извођење примењених геолошких 
истраживања подземних вода Секретаријату за енергетику и минералне 

сировине у Новом Саду. По добијању одобрења за извођење хидрогеолошких 
истраживања на изворишту МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, би требало да 
се започну квалитативна и квантитативна истраживања подземних вода у 

трајању од минимум 12 месеци, а све у циљу добијања Потврде о резервама 
подземних вода у виду Решења, што је неопходан услов за исходовање Водне 

дозволе за коришћење воде из бунара. У току израде Нацрта интегрисане 
дозволе, оператер МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, је прибавио Мишљења 
од Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица и Покрајинског 

завода за заштиту природе из Новог Сада. 
Узевши у обзир горе наведено надлежни орган је израдио нацрт интегрисане 

дозволе, регистарски број 05, оператеру МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија. 
Након урађеног нацрта дозволе надлежни орган је на основу члана 12., а у 
складу са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине, у дневном листу „Данас“ 13. августа 2014. 
године огласио обавештење о урађеном нацрту интегрисане дозволе за 

оператера МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија. Нацрт интегрисане дозволе 
објављен је и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, како би заинтересована јавност, 

органи и организације имале увид у текст нацрта. Такође, о урађеном нацрту 
дозволе упућено је писмено обавештење јединици локалне самоуправе-

Општини Инђија, Покрајинском заводу за заштиту природе, Републичкој 
дирекцији за воде, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине. Јавни увид 
у израђен нацрт дозволе трајао је 15 дана чиме је обезбеђено учешће 

заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности. Други 
органи и организације, као и представници заинтересоване јавности могли су 
доставити своја мишљења Покрајинском секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана пријема 
обавештења о урађеном нацрту дозволе. У законском року, Покрајинском 

секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, није 
достављено ни једно мишљење на нацрт интегрисане дозволе. 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине образовао је 08.09.2014. године на основу члана 13. и 14. Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине Техничку 

комисију за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе за 
оператера МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.-ПЈ Инђија. Решењем о образовању Техничке 

комисије дефинисани су председник и чланови исте и задатак Техничке 
комисије у процедури издавања интегрисане дозволе за оператера МЕТАЛ-
ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија. Након разматрања захтева оператера и приложене 

документације уз захтев за интегрисану дозволу, нацрта интегрисане дозволе, 
мишљења других органа и организација и заинтересоване јавности и обиласка 

постројења МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, 12. септембра 2014. године, 
Техничка комисија је одржала састанак 15. септембра 2014. године. Након 
састанка Техничка комисија је сачинила извештај са оценом услова утврђених 

у нацрту интегрисане дозволе и исти доставила надлежном органу без 
одлагања. Техничка комисија је закључила да се након уношења измена у 

дозволу у делу на састанку  усаглашених граничних вредности за воду, 
оператеру, МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.-ПЈ Инђија, може издати интегрисана 
дозвола. Овакав став Техничка комисија је проследила надлежном органу. 
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На основу захтева оператера за издавање интегрисане дозволе, приложене 

документације уз захтев, обиласка локације, извештаја и оцене Техничке 
комисије, као и мишљења других органа и организација и заинтересоване 

јавности, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине је донео одлуку о издавању интегрисане дозволе, 

регистарски број 05, оператеру  МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- ПЈ Инђија, као што је 
дато у диспозитиву овога решења. 
Трошкове Републичке административне таксе поступка издавања интегрисане 

дозволе у износу од 99.230,00 динара сноси оператер, МЕТАЛ-ЦИНКАРА д.о.о.- 
ПЈ Инђија. 

 
 
Поука о правном леку: Ово решење је коначно у управном поступку и 

против њега се може покренути управни спор пред Управним судом Београду 
у року од 30 дана од дана достављања решења. 
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