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 БРОЈ: 130-501-2659/2011-06 
 
 

                                  ДАТУМ: 25.10.2019. год. 
  

 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, вршилац 
дужности помоћника покрајинског секретара Немања Ерцег на основу решења Покрајинске 
владе број: 02-77/2017 од 30. маја 2017. године, на основу члана 5. став 2. и члана 25а 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, 
29/17 и 24/19) и члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву МОНБАТ ПЛЦ д.о.о., Саве 
Ковачевића бб, Инђија, број 130-501-2659/2011-06 од 25.10.2019. године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

У решењу о ревизији интегрисане дозволе оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о., Инђија, (број: 130-501-
2659/2011-06 од 02.07.2019. године) уписаној у Регистар издатих дозвола под бројем 2, 
исправљају се следеће техничке грешке: 
 
1. У поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ, у тачки 2. Општи подаци о постројењу, брише се текст: 

 
На овој основи, постројење може да третира све до 144 t/dan или до 50.000 истрошених 
оловних акумулатора годишње. 
 
и уместо њега се уписује:  
На овој основи, постројење може да третира све до 144 t/dan или до 50.000 t 
истрошених оловних акумулатора годишње. 
 
 

2. У поглављу III УСЛОВИ у тачки 2. Рад и управљање постројењем, у делу 2.1. брише се текст: 
 
Почетни инсталисани капацитет постројења износи 144 t/дан при раду од 24 h/дан, 345 
дана или до 50.000 истрошених оловних акумулатора годишње, док је номинални 
капацитет постројења за дробљење и сепарацију акумулатора 6 t/час истрошених 
акумулатора. 
 
и уместо њега се уписује:  
Почетни инсталисани капацитет постројења износи 144 t/дан при раду од 24 h/дан, 345 
дана или до 50.000 t истрошених оловних акумулатора годишње, док је номинални 
капацитет постројења за дробљење и сепарацију акумулатора 6 t/час истрошених 
акумулатора. 
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3. У поглављу II АКТИВНОСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА, у тачки 6.2. 
Коришћење ресурса, у делу Помоћни материјали, у табели са наведеним сировинама које 
се користе у производњи, брише се текст: 
 

 

Сировина јед. мере годишње Улазни танк/уређај 

Жељезни опиљци kg 800 ротациона пећ 

 
и уместо њега се уписује:  

Сировина јед. мере годишње Улазни танк/уређај 

Жељезни опиљци t 800 ротациона пећ 

 
 
 
У истој тачки, у делу Неопходни енергенти и радни флуиди, брише се текст: 

 
Електрична енергија   4.414,20 kWh/god 
 
и уместо њега се уписује:  
Електрична енергија                    4.414.200,00 kWh/god 

 
 
 
Ова исправка производи правно дејство од дана од када производи правно дејство решење које 
се исправља. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је 02.07.2019. године 
донео Решење о ревизији интегрисане дозволе, регистарски број 2 оператеру МОНБАТ ПЛЦ 
д.о.о. из Инђије, за рад целокупног постројења и обављање активности прерада старих оловних 
акумулатора и израда легура на бази олова, на локацији у Инђији, ул. Саве Ковачевића бб, на 
катастарској парцели 7507/15, К.О. Инђија, општина Инђија. 

 
Приликом куцања решења, омашком су настале грешке које се односе на јединице мере. 

Чланом 144. став 1. Закона о општем управном поступку, прописано је да орган увек може да 
исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, 
писању или рачунању и друге очигледне нетачности. Како је утврђено да наведено решење 
садржи грешку, требало га је исправити у смислу одредбе члана 144. став 1. Закона о општем 
управном поступку, те су извршене исправке као у тачкама 1, 2. и 3. диспозитива овог решења. 

 
Чланом 144. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да решење о 

исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се исправља, али ако је 
исправка неповољна по странку - од када странка буде обавештена о исправци. 

 
Како извршена исправка не утиче неповољно по странку, ово решење производи дејство 

од када и исправљено решење број: 130-501-2659/2011-06 од 02. 07. 2019. године. 
 
С обзиром на све наведено, на основу члана 144. Закона о општем управном поступку, 

одлучено је као у диспозитиву. 
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