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Покрајински секретаријат за урбанизам и зашиту животне средине, вршилац дужности 
помоћника покрајинског секретара  Немања Ерцег, по решењу о овлашћењу број 140-031-
229/17-02-1 од 17.05.2017., На основу члана 18. Став 2 и члана 20. Став 1. Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС", 
број 135/2004 и 25/15),  члана 28. став 1. тачка 4. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 99/2009 и 67/2012-одлука УС), члана 39. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', бр.37/14, 54/14, 37/16 
и 29/17) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број  
18/2016), поступајући по захтеву оператера '' Metalfer steel mill'' д.о.о., Сремаска Митровица, 
Румски пут 27, број 130-501-2054/2011-06 од 09.02.2018. године за рад постројења и обављање 
активности топионица и ливница челичних гредица, доноси: 
 

НАЦРТ РЕШЕЊА  
О РЕВИЗИЈИ  ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ 

 
У интегрисаној дозволи оператера '' Metalfer steel mill'' д.о.о., Сремаска Митровица, (број:130-
501-2054 од 25.09.2012. год.) уписаној у Регистар издатих дозвола под бројем 3, мењају се 
услови у дозволи и то: 

1. У Поглављу III УСЛОВИ, мењају се услови прописани  
у делу 2. Рад и управљање постројењем у следећим тачкама: 
 
а) у тачки 2.1 Рад и управљање 
 
брише се текст: Капацитет производње износи 50 t/h, док је планирани годишњи обим 
производње max 247.000t. и уместо њега се уписује: 
Капацитет производње износи 50 t/h, док је планирани годишњи обим производње 
max 432.000t гредица и 499.200t отпадног гвожђа. 
 
б) у тачки 2.2 Радно време  
 
брише се текст: Рад на предметној локацији ће се одвијати у три смене од по 8 h у 
производном делу комплекса SIRMIUM STEEL д.о.о. (континуалан техношки процес), 
што на недељном нивоу износи 168 радних сати. Укупан број радних дана у години је 
максимално 365, тако да укупан број радних сати на годишњем нивоу износи 8.760 и 
уместо њега уписује: 
Рад на предметној локацији у производном делу комплекса (континуалан 
технолошки процес) ће се одвијати у три смене и то: 

- Број радних недаља годишње                                  51 
- Број радних смена недељно                                      21 
- Радно време у смени                                                     8 h 
- Годишњи фонд радних сати                                 8.568 h 
- Искоришћеност радног времена                              90 % 



 
                 
                у делу 3. Коришћење ресурса  
 

а) у тачки 3.1 Сировине, помоћни материјали и друго  
 
додаје се текст:  
Оператер ће у производњи као основну сировину користити метални, гвоздени и 
челични отпад, шљаку као и секундарне сировине од метала, гвожђа и челика које се 
могу без додатне припреме користити директно за ливење, одговарајућег састава, 
димензија и одговарајућег степена чистоће, следећих индексних бројева: 
 
02 01 10     отпад од метала 
10 02 01     отпади од прераде шљаке  
10 02 02     непрерађена шљака  
10 02 10     струготине из челичане   
10 09 03     шљака из пећи  
12 01 01     стругање и обрада ферометала 
12 01 02     прашина и честице ферометала 
15 01 04     метална амбалажа 
16 01 17     ферозни метал 
17 04 05     гвожђе и челик 
17 04 07     мешани метали 
19 10 01     отпад од гвожђа и челика 
19 12 02     метали који садрже гвожђе 
19 12 12     други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана    

отпада другачији од оних наведених у 
20 1 40     метали   
 

2. У осталом делу наведено Решење о издавању интегрисане дозволе број 130-501-
2054/2011 од 25.09.2012.  остаје непромењено. 

3. Ово Решење важи уз Решење о издавању интегрисане дозволе број 130-501-2054/2011 
од 25.09.2012. године, коју је издао Покрајински секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животни средине. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
''Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге металима Metalfer 
steel mill д.о.о., Сремаска Митровица,  Румски пут 27“, поднело је Покрајинском секретаријату 
за урбанизам и заштиту животне средине, дана 09.02.2018. год. Захтев за ревизију Интегрисане 
дозволе број: 130-501-2054/2011-06 од 25.09.2012. год. коју је издао овај орган за рад 
целокупног постројења и обављање активности топионица и ливница челичних гредица, на 
локацији у Сремској Митровици, на катастарској парцели 8177/1, К.О. Сремска Митровица, 
Град Сремска Митровица. 
''Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге металима Metalfer 
steel mill д.о.о., Сремаска Митровица,  Румски пут 27“, поднело је овом органу захтев за 
ревизију дозволе у делу услова који се односе дефинисање броја радних недеља и годишњег 
фонда радних сати у производном делу комплекса као и на повећање капацитета прераде 
основне сировине (метални, гвоздени и челични отпад, шљаку као и секундарне сировине од 
метала, гвожђа и челика које се могу без додатне припреме користити директно за ливење). 
У току спровођења досадашњег поступка за израду Нацрта решења о ревизији интегрисане 

дозволе надлежни орган, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а у 

вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, 

у дневном листу ''Дневник'' 15. августа 2018. год. огласило обавештење о пријему захтева за 

издавање Ревизију интегрисане дозволе оператера '' Metalfer steel mill'' д.о.о., Сремаска 

Митровица.  



 
Такође, о пријему захтева упућено је писмено обавештење јединици локалне самоуправе, граду 

Сремска Митровица, Покрајинском заводу за заштиту природе, Министарству заштите животне 

средине, Покрајинском секреатријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и 

Покрајинском секретаријату за енергетику , грађевинарство и саобраћај. Јавни увид у захтев за 

издавање ршења о ревизији 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 и доставити своја мишљења Покрајинском 

секретаријату за урбанизам 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 Решења о ревизији 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.  

Узевши у обзир горе наведено надлежни орган је израдио нацрт Решења о ревизији интегрисане 

дозволе, регистарски број 03, оператеру '' Metalfer steel mill'' д.о.о., Сремаска Митровица.  

 
 
 
 
 
 
 
 


