ЛИСТ 8
1. Регистарски број:008
2. Број досијеа: 03-501-56/2014
3. Врста дозволе за управљање отпадом
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: МОДЕКОЛО д.о.о. Београд, Ђорђа Станојевића 9Г 11070 Нови
Београд
Регистарски број или име и лични број: броја 573, Министарства животне
средине, рударства и просторног планирања Републике Србије под бројем 19-0000057/2011-02 од 21.07.2011.године.
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:коришћење локације код
,

,,

,

,,

бушотине СИР-21 координата N: 44040 24 E: 21018 26 за третман опасног и
неопасног отпада (отпадне исплаке)
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

oд

Број:03-501-56/2014 od 10.04.2014.године
ва жност одобрења
одређена је роком
за извршење
услуга третмана
који је оператер
мобилног
постројења
преузео говором о
набавци услуга

до

закљученим са
власником-произвођачем
отпада „НИС“ а.д. Нови
Сад, улица Народног
фронта бр. 12, бр НМ041000/УД-РА / 03472 од
24.03.2014. године

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:третман неопасног отпада–дехидратацију отпадне
исплаке.
Оператер мобилног постројења МОДЕКОЛО д.о.о. предузеће за третман опасног и
неопасног отпада дужан је да третман неопасног отпада на одобреној локацији
(код бушотине ОСТС 1, Острово север за) врши у свему у складу са условима
утврђеним решењем о издавању дозволе регистарског броја 573, издате од
стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања
Републике Србије под бројем 19-00-00057/2011-02 од 21.07.2011.године.
Налаже се оператеру мобилног постројења МОДЕКОЛО д.о.о. Београд, Ђорђа
2

Станојевића 9Г, 11070 Нови Београд, предузећу за третман опасног и неопасног
отпада , обавести Одељење за инспекцијске послове ГУ Пожаревац, о датуму
почетка, односно завршетка радова.
Локација, капацитет постројења и кратак опис: локације код бушотине СИР-21
,
,,
,
,,
координата N: 44040 24 E: 21018 26
Начин управљања отпадом: Машинско чишћење радног појаса од вегетације и отпада
са одвозом на депоноју
-Рад цистерне на црпљењу слоја сирове нафте
-Превоз сирове нафте на производни објекат наручиоца удаљености цца 80 км
-Третман отпадне исплаке
-Машинско скупљање, утовар, транспорт и депоновање исплаке на дпонију након
третман
-Машинско скупљање и утовар земље, у слоју од 0,30 м након допунског третмана
-Машинско скупљање и утовар земље, песка и туцаника са одвозом на депонију
-Машинско затрпавање исплачне јаме са земљом из ископа
-Машинско уклањање помоћних бетонских темеља и утовар у возила
-Рад возила на превозу уситњеног бетона са одвозом на депонију,
-Набавка и довоз хумуса из локалног позајмишта на локацију
-Машинско разастирање и планирање слоја хумуса дебљине 0,3 м
-Орање или тањирање угаженог терена
-Лабораторијска анализа дна исплачне јаме и отпадне исплаке после извршеног
третмана
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања:Пре почетка и пре завршетка рада мобилног постројења на одобреним локацијама
обавести Одељење за инспекцијске послове ГУ Пожаревац, о датуму почетка, односно завршетка
радова.

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

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

