РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
1. Регистарски број: 001
2. Број досијеа: 501-71/2010-III-05
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење Х
Третман
Одлагање
-

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања односно лица која има
својство превозника коме је издата дозвола: “ARUM DEČ” d.o.o
5. Назив оператера за привремено складиштење неопасног отпада: “ARUM DEČ” d.o.o. из
Деча, Ивана Петровића 43
Регистарски број или име и лични број: Матични број 20461403
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Дозвола за складиштење
неопасног отпада-отпадна јестива уља
7. Назив надлежног органа који је дозволу издао: Општинска управа општине Пећинци,
Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине
8. Број и датум издавања дозволе: 001; 04.10.2010. године
9. Рок важења дозволе: Од 01.10.2010. до 01.10.2020. године
10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада:
Индексних бројева по каталогу отпада:
20 01 25 јестива уља и масти
Количина отпада на дневном нивоу је 4000 литара, а на годишњем до 200 тона.

Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Складишни простор се налази у насељу Деч у улици Ивана Петровића 43, на кат. парц. 636 к.о.
Деч. Укупна површина парцеле је 12а и 89 м 2 а објекат који се налази на парцели је 100м2. Са
леве и десне стране парцеле се налазе стамбени објекти као и преко локалног пута. Предметна
локација је удаљена 400 m, а од седишта општине Пећинци 16 km. Комплекс предузећа “ARUM
DEČ”d.o.o. обухвата јединствену архитектонску целину изграђену од чврстог материјала.
Спољни приступ објекту је са насељске саобраћајнице.
Према регулационом плану насеље Деч предметна парцела је у зони индивидуалног становања
где се могу градити пословни објекти који не угрожавају становање.
Количина отпада за складиштење на дневном нивоу је 4000 литара, а на годишњем до 200 тона.

Начин управљања отпадом:
Оператер поред складиштења сакупља уље из ресторана и других угоститељских и туристичких
објеката и транспортује их до привременог складишта у Дечу на кат. парц. 636 к.о. Деч о Уље се
преузима и пластичним кантама од 20, 25, 45 и 50 литара и специјалном пумпом пребацује у
пластичне канистере од 200 и 1000 литара и тако их преузима фирма која се бави прерадом истог
у циљу добијања биодизела и евентуално боја и лакова за премазивање.

Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
Оператер се обавезује у погону у Дечу прати одговарајуће параметре :

•
•

Емисију у ваздух,
Емисију у воду

• Ниво буке
Обавезује се оператер (у смислу мониторинга) да:
-спроводи и ажурира радни план управљања отпадом

-да води прецизну евиденцију преузетог и ускладиштеног отпада
-да омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над
процедурама и наведеном документацијом

Сречавање удеса и одговорно лице:
Обавезује се оператер да спроводи мере у случају удеса у складу са Планом заштите од удеса
који је оператер доставио уз захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман
неопасног отпада.
Обавезује се оператер да у случају пожара као најчешће удесне ситуације поступи у складу са
мерама прописаним Елаборатом заштите од пожара који је приложен уз захтев и који има
позитивно мишљење од стране МУП Србије, Сектора за ванредне ситуације Сремска Митровица,
Одељења за превентивну заштиту. Обавезује се оператер да у случају удеса одмах о удесу
обавести Министарство, Секретаријат, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за
поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује заштита и
спасавање и то: о околностима везаним за удес, присутним опасним материјама, расположивим
подацима за процену последица удеса за људе и животну средину, и о предузетим хитним
мерама.
Одговорно лице у постројењу: Томасовић Миленко дипл. менаџер инжењерског
интернационалног менаџмента-мастер

Мере у случају коначног престанка рада постројења
Оператер може затворити постројење или престати са радом када се остваре услови за затварање
и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења спровести по
Предлогу плана за затварање постројења.

Извештавања:
Податке о отпаду достављати Агенцији за заштиту животне средине

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

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
(Бранислав Максимовић)

