РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
1. Регистарски број: 003
2. Број досијеа: 501-20/2012-III-05
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење Х
Третман
Х
Одлагање
-

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања односно лица која има
својство превозника коме је издата дозвола: 5. Назив оператера за привремено складиштење и третман неопасног отпада: “KROKODIL
& COMPANY”д.о.о. Нови Београд, Партизанске авијације 32/23-3
Регистарски број или име и лични број: Матични број 20729473
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Интегрална дозвола за
складиштење и третман неопасног отпада -отпадне пластичне масе
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: 003; 19.06.2012. године
9. Рок важења дозволе: Од 19.06.2012. до 19.06.2022. године за складиштење и третман.
10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада:
Индексних бројева по каталогу отпада:
12 01 05 обрада пластике
15 01 02 пластична амбалажа
07 02 13 отпадна пластика
Количина отпада на годишњем нивоу је око 100 тона за складиштење и 250-300 кг за третман.

Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Погон за складиштење и третман неопасног отпада се налази у Дечу, у насељу, улица Браће
Савић 46, на кат. парц. 57/4 к.о. Деч, на територији општине Пећинци. Локација парцеле је на
почетку села са леве стране идући из правца Шимановаца. У околини се налазе приватне
породичне куће.
Према регулационом плану насеља Деч предметна парцела величине 47 ари и 79 m2 је у зони
становања где се могу градити пословни објекти који не угрожавају животну средину.
Оператер је своју производњу сместио у објекат у делу хале на укупно 1100 m 2. Површина
наткривеног дела где се лагерује пристигао отпад је 80 m 2. Приступ објекту је из улице Браће
Савић.
Капацитет постројења за складиштење регранулата 100 тона а отпадног шкарта који се самеље
250-300 кг.

Начин управљања отпадом:
Прво се откупљени отпад одлаже у магацин отпадне пластике, а то су разне врсте пластичних
маса: полиамид, акрилонитрил бутадиен стирен, полипропилен, полистирен, полиетилен,
полиетилен терефлат и сл.
Друга фаза је одвајање пластике ручно по врсти пластике односно по ознакама на њој. Такви
делови се пуштају у траке и даље иду у део погона где се врши млевење истих помоћу млинова
за млевење пластике. Кад се ти делови самељу шаљу се на предпрање где се одваја прашина из
самлевене пластике која се створила у процесу млевења.
Следећа фаза је потапање мељаве у велике посуде где се раздвајају разне врсте пластике на

основу специфичне тежине. Тако одвојена мељава се носи у део погона где се налази екструдер
за прављење регранулата. Мељава се сипа у екструдер где се топи и екструдира у грануле
величина 10-12 mm. Тако добијене грануле се стављају у сушару. Кад се грануле довољно осуше
да у њима нема влаге која би проузроковала сметње приликом прераде пакују се у џакове од 50
kg. Такав регранулат је спреман за даљу прераду.

Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
Обавезује се оператер ”KROKODIL & COMPANY”д.о.о. да у току складиштења и третмана
неопасног отпада у постројењу у Попинцима прати одговарајуће параметре:
• Емисију у ваздух
• Емисију у воду
• Буку
Оператер се обавезује да врши мониторинг (контрола и мерење) и у оквиру тог:
• води прецизну евиденцију о мерењима емисија,
• спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом,
• води прецизну евиденцију преузетог отпада
• води прецизну евиденцију новонасталог отпада
• води прецизну евиденцију произведених секундарних сировина
• омогући инспекцијски надзор

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.
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 за рад у постројењу је Драженко Кајиш, техничар електроенергетике.
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)

