ЛИСТ 09
1. Регистарски број:006
ДОЗВОЛА за складиштење и третман неопасног отпада- отпадна пластика, обрада пластике,
папирна и картонска амбалажа, пластична амбалажа, пластика, папира, картона, пластике и гуме

2. Број досијеа: 14-501-146/2019
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: Привредно друштво за рециклажу пластичних маса и производњу
„Ecolux Recycling SEE“ д.о.о. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац

Регистарски број или име и лични број: БД 114796/2018; Матични број: 21408069;
Владан Стеванчевић ЈМБГ: 1712970710306

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:
Делатност управљања отпадом, обавља се у постројењу које се налази у ХАЛИ 2 на катастарским
парцелама бр. 7655/2, 7655/3, 7655/10, све у К.О. Пожаревац

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за локални економски развој,
пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Пожаревца

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

14-501-146/2019 од 02.07. 2019.године
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2029

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Оператер је у обавези да:
- Поднесе захтев за продужење дозволе 120 дана пре њеног истека важности;
- По истеку важеће полисе осигурања, обнавља полису или обезбеђује друге одговарајуће гаранције у току
периода важности дозволе и да о томе доставља доказе надлежном органу;
- да се оператер придржава оверених мера заштите животне средине из Решења Одељења за локални
економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца бр. 14-50155/2019 од 07.04.2019. године којим се утврђује да за пројекат није потребна израда Студије о процени
утицаја на животну средину.
- Одржава постројење и обезбеди:
таблу са подацима о оператеру и врсти делатности у постројењу,
исправност ограде и контролу уласка и изласка,
приступ локацији/постројењу и одржавање саобраћајница и манипулативних површина за потребе
противпожарне заштите,
посебну просторију-канцеларијски простор за чување документације о локацији и вођење евиденције о
управљању отпадом;
- Приликом рада постројења сакупља и стара се о предаји произведеног/генерисаног комуналног отпада, као
и опасног отпада који се генерише у процесу третмана;
У постројењу привремено складишти, односно третира до 42.366 t/год неопасног и инертног отпада, који се
привремено чува на локацији и да надлежни орган обавештава у случају промене врсте отпада, повећања

количина и сл.;
- Допремљени отпад мери, формира евиденцију путем записника о пријему отпада, одлаже на простор
привременог складиштења, разврстава према пореклу отпад по групама и индексним бројевима сходно
Прилогу 1 и Прилогу 2 Правилника о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина („Службени гласник РС“, бр.55/01);
Примљене дневне количине неопасног отпада, мишинско - технолошки третира, одложи на обележени
простор и привремено чува до транспорта односно предаје;
Врши узорковање, анализу и контролу отпада којим управља и поседује документацију о томе у складу са
прописима;
Води уредну евиденцију о произвођачима односно сакупљачима од којих преузима отпад и податке
доставља Служби за заштиту животне средине Одељења за локални економски развој, пољопривреду и
заштиту животне средине једанпут годишње, а најкасније у децембру текуће године.
- Оператер је у обавези да при обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада у
постројењу, примени важеће техничке нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте
објеката и опреме, односно потребне услове и мере заштите утврђене решењем из Решења Одељења за
локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца
бр. 14-501-55/2019 од 07.04.2019., као и услове које су утврдили други надлежни органи и организације,
укључујући услове и сагласност на планиране мере заштите од пожара.
- Прати стање фактора животне средине на локацији постројења у циљу заштите животне средине и врши
мерења суспендованих честица и нивоа буке;
- У случају дефинитивног престанка рада постројења, примени све мере и активности предвиђене Планом
за затварање постројења, укључујући пријаву затварања постројења надлежном органу, чишћење и
довођење локације у пређашње стање.
- Чува све примерке попуњеног Документа о кретању отпада најмање две 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.

Врста и количина отпада: неопасан и инертан отпад:
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отпадна пластика - 342.52 тона годишње
обрада пластике - 160 тона годишње
папирна и картонска амбалажа - 50 тона годишње
пластична амбалажа - 245.48 тона годишње
пластика - 100 тона годишње
пластика - 100 тона годишње
пластика и гума – 40.930,00 тона годишње
папир и картон - 40 тона годишње
пластика – 398,00 тона годишње

Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Делатност управљања отпадом обавља се у постројењу које се налази у објекту постојећег
индустријског објекта хала 2 на катастарским парцелама бр. 7655/2, 7655/3, 7655/10, све у К.О
Пожаревац. Окружење предметне локације чине државни пут IБ реда, бр. 33 веза са државним путем
А1-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Неготин, који се налази јужно на око 1 km, улица Ђуре Ђаковића,
која се налази уз предметни комплекс. Колски и пешачки приступ комплексу је обезбеђен преко јавне
саобраћајнице са кп.бр. 7742/3 КО Пожаревац која је повезана са улицом Ђуре Ђаковића. Јужно се
налазе и ресторан „Витез”, на око 460 m од предметних индустријских објеката и саобраћајна
полицијска испостава, која се налази на око 350 m од предметних објеката. Комплекс
„Унион М3” ДОО се налази источно на око 630 m. Пољопривредно земљиште, које се налази
непосредно са западне и северне стране од комплекса бивше фабрике за производњу шећера.
Локација је у потпуности инфраструктурно опремљена. Унутрашњост комплекса је избетонирана
са интерним саобраћајницама, паркинг простором и зеленим површинама. Саобраћајна
инфраструктура је потпуно развијена и представљена је изведеном приступном саобраћајницом и
интерним саобраћајницама, пројектованим и изведеним за меродавно возило, у складу са

технолошким захтевима и условима противпожарне заштите.
Снабдевање водом врши се из водоводне мреже града . Одвод санитарно фекалних вода
остварен је повезивањем на постојећу канализациону мрежу комплекса некадашње Фабрике
шећера. У фабричком комплексу изграђене су две посебне водоводне мреже, једна за прање подова
и противпожарну заштиту и друга за санитарне потребе, хладна, топла вода и рециркулација.
Разводи водовода су тако пројектовани и изведени да не постоји могућност спајања цевовода и
мешања ових вода. Каналисање фабричког комплекса је по сепарационом систему и састоји се од
фекалне и кишне канализационе мреже.
Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је преко постојеће електро мреже која је
складу са условима надлежног електродистрибутивног предузећа.
Инфраструктурни објекти, уређаји и инсталације су линија за третман технолошке воде,
водоводна и канализациона мрежа, хидрантска мрежа за прање платоа и заштиту од пожара,
електро инсталације. Прилаз парцели обезбеђен са глaвнe сaoбрaћajницe из улицe Ђуре Ђаковића.
Унутaр кoмплeксa oбjeкти су пoвeзaни интeрним бeтoнирaним сaoбрaћajницaмa. Прилaз oбjeкту je
кoлски и пeшaчки, oбeзбeђeн je сa интерне саобраћајнице. Цео простор је ограђен и налази се под
надзором рaди спрeчaвaњa приступa нeoвлaшћeним лицимa, физички oбeзбeђeнo, зaкључaнo и пoд
стaлним нaдзoрoм.
Објекат располаже бетонским подом.
Постројење, односно објекат је изграђен на локацији која је инфраструктурно опремљена;
Посматрано постројење чини изведени приземни објекат ХАЛА 2. Постројење је опремљено
одговарајућим пратећим манипулативним површинама. У постројењу се обављају активности
пријема, сортирања (ручним и механичким одабиром и разврставањем), машинско - технолошког
третмана (сечење, екструдирање), привремено складиштење, транспорт материјала унутар
локације. Просечни годишњи капацитет постројења је 42.366 t. Наведене активности на постројењу
контролише квалификовано лице које испуњава услове прописане законом;
На локацији комплекса нaлaзи сe бeтoнски плaтo зa кoнтрoлу и мaнипулaциjу тj. утoвaр и истoвaр.
Од опреме се користи палетни виљушкар, моторни виљушкар, мерна вага, контејнери за отпад.
Допремљени отпад оператер намерава да привремено складишти у контејнерима и кантама
намењеним за одређену врсту отпада, до момента отпочињања процеса рециклаже.

Начин управљања отпадом:
Управљање отпадом врши се на основу усвојеног радног плана постројења за управљање отпадом
бр. 014/501-82/2019. од 03. 05. 2019. у објекту хала 2 на катастарским парцелама бр. 7655/2,
7655/3, 7655/10, све у К.О Пожаревац, улица Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац. Радни план за
управљање отпадом важи до марта 2029. године, осим ако не дође до битнијих промена у раду
постројења.
Постројење ради 24 сати дневно, седам дана у недељи, 12 месеци у години.
Пластични материјали се разврставају, ручно и машински, након чега иду на млевење- Након тога
врши се прање материјала који се путем ваздушних транспортера шаље до екструдера, где се
материјал који је опран гранулише у грануле и даље иде на паковње и велике џакове тежине 1
100 кг.
За стручни рад у постројењу одговорно је квалификовано лице које, испуњава услове прописане
законом, контролише рад постројења, прати утицај постројења на животну средину и предузима
мере за спречавање удеса. Квалификовано лице одговорно за стручни рад постројења је
Мирослав Јанковић, електротехничар енергетике., ангажован по основу Уговора о раду.

Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
- Оператер је у обавези да при обављању делатности складиштења и третмана неопасног
отпада у постројењу, примени важеће техничке нормативе и стандарде за коришћење и
одржавање ове врсте објеката и опреме, односно потребне услове и мере заштите утврђене
решењем из Решења Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине
Градске управе Града Пожаревца бр. 14-501-55/2019 од 07.04.2019., као и услове које су утврдили други
надлежни органи и организације, укључујући услове и сагласност на планиране мере заштите од
пожара.

- Прати стање фактора животне средине на локацији постројења у циљу заштите животне
средине и врши мерења суспендованих честица и нивоа буке;

Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Затварање постројења дефинисано је у плану затварања.
Оператер је у обавези да са локације безбедно и ефикасно уклони инсталирану опрему и уређаје.
Обзиром да су радови оператера везани за затварање постројења временски и просторно
ограничени и утицаји на медијуме животне средине престају по завршетку радова, наведени
поступци неће имати великог значаја са аспекта утицаја на животну средину ширег окружења.

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 локални
економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца 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
с.р. Марко Савић, дипл. политиколог

