ЛИСТ 6

1. Регистарски број:005 Дозвола из области управљања отпадом односно активности које су
у вези са отпадним материјалима, са пратећим технолошким процесима, односно пријем,
мерење, разврставање, пресовање-балирање, формирање документације захтеване
законским прописима из области управљања отпадом,.

2. Број досијеа: 03-501-234/2012
3. Врста дозволе за управљање отпадом
Складиштење
Третман

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је издата
дозвола: ЕКО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР „МЛАВА“ д.о.о Пожаревац, улица 27. априла А6/16 у
Пожаревцу
Регистарски број или име и лични број: АПР број 132336/2012

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: постројење за складиштење и

третман неопасног отпада, на делу парцеле к.п.бр. 9451/2 КО Пожаревац, површине 500m2

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за привреду и финансије Градске
управе Града Пожаревца

8. Број и датум издавања дозволе:
9. Рок важности
дозволе

03-501-234/2012 16.01.2013. године

oд
2013

до
2018

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: неопасан отпад индексних бројева:
15 01 01 папирна и картонска амбалажа,
15 01 02 пласатична амбалажа,
19 12 01 папир и картон,
20 01 01 папир и картон
Локација, капацитет постројења и кратак опис: Постројење за управљање
неопасним отпадом, устројено је на површини од 500m2 и чине га 200m2 затвореног
складишног простора и 300m2 отвореног простора који је обложен асфалтом.Опрема и
уређаји који се користе на постројењу су: колска вага, техничка вага, хоризонтална
хидраулична преса, ручни палетар и виљушкар.
Хала-расхладна комора је постављена на армирано бетонском темељу. Под је такође од
армирано бетонске плоче чија је површинс углачана. Кров је покривен црепм. Са
западне стране објекта је главни улаз са масивним металним вратима којa се
закључавају кад постројење не ради. Испред врата је сијалично осветљење.
Електричном енергијом постројење се снабдева преко трефо станице преко које се
снабдевају и остали објекти на овом простору. У оквиру радног простора-хале постоји
уграђен хидрант са водом као и противпожарни апарат.

У постројењу се привремено складишти, односно третира до 500 тона неопасног отпада,
који се привремено чува на локацији до транспорта или предаје лицу које је
регистровано, односно има дозволу за управљање преузетом врстом отпада и да
надлежни орган обавештава у случају промене врсте отпада, повећања количина и сл.;
Начин управљања отпадом:
Активности које се обављају у предметном простору за управљање отпадом немају
значајан утицај на животну средину, будући да су примењене одговарајуће мере
заштите које су приказане у приложеном плану под називом „Радни план постројења за
управљање отпадом у ЕКО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР „МЛАВА“ д.о.о Пожаревац, од децембра
2012.године. На предметној локацији из области управљања отпадом обављају се
активности које су у вези са отпадним материјалима, са пратећим технолошким
процесима, односно пријем, мерење, разврставање, пресовање-балирање, транспортом
отпадних материјала и секундарних сировина ван локације, формирање документације
захтеване законским прописима из области управљања отпадом, складиштења и
отпреме отпадног материјала за горе наведене индексиране групе.Радно време
постројења у садашњим условима пословања је 8 сати дневно, шест дана у недељи.
Недеља је нерадни дан. За стручни рад у постројењу одговорно је квалификовано лице,
Душанка Михајловић, које испуњава услове прописане законом, контролише рад
постројења, прати утицај постројења на животну средину и предузима мере за
спречавање удеса.
Услов за управљање заштитом животне средине је да се оператер придржава оверених
мера заштите животне средине из Решења о одлучивању о потреби израде Студије о
процени утицаја на животну средину затеченог стања складиштења и тртмана неопасног
отпада.
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
Активности које се обављају у постројењу немају значајан утицај на животну средину,
будући да су примењене одговарајуће мере заштите током коришћења предметног
постројења, што је утврђено из приложене документације, као и решењима Одељења за
привреду и финансије бр.03-501-197/2012 oд 04.12. 2012. године
Оператер је дужан да прати стање фактора животне средине на локацији постројења у циљу
заштите животне средине, те да врши мерења нивоа буке једном годишње и испитује квалитет
отпадних вода четири пута у току године, као и да испитује примљени отпад на радиоактивност.
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
У случају дефинитивног престанка рада постројења оператер је дужан да примени све
мере и активности предвиђене Планом за затварање постројења, укључујући пријаву
затварања постројења надлежном органу, чишћење и довођење локације у пређашње
стање
Извештавања:
Оператер је у обавези да води уредну евиденцију о произвођачима односно сакупљачима од којих
преузима отпад и податке доставља Служби за заштиту животне средине Одељења за привреду и
финансије једанпут годишње, а најкасније у децембру текуће године;
Редовно попуњава прописане евиденције о отпаду који складишти и третира и извештаје доставља
Агенцији за заштиту животне средине у складу са законом, као и Служби за заштиту животне
средине Градске управе града Пожаревца.

11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе

12. Напомене:

Име и презиме овлашћеног лица
Милутин Миленковић,дипл.инж.геологије

