ОБРАЗАЦ 1.

РЕГИСТАР
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
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регистарски број:
број досијеа:
врста дозволе за управљање отпадом:

353-63/2011-///-06 од 17.01.2011 год.
1 / 2011

сакупљање
транспорт
складиштење
третман
одлагање
назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно
лица које има својство превозника коме је издата дозвола:
регистарски број или име и лични број:
/
/
назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада
коме је издата дозвола:
регистарски број или име и лични број:

×
×
×

рег.број БД 39338
постројење ''Технолив комерц'', Велико Орашје, улица Железничка бр.23
назив постројења или активности за које је дозвола издата:
Постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпадних
аутомобилских гума и гумених транспортних трака
назив надлежног органа који је издао дозволу:
Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско правне и
комунално-стамбене послове, Одсека за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове
број и датум издавања дозволе:
353-63/2011-///-06 од 21.02.2011 године
рок важности дозволе
5 (пет) година
услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
врста и количина отпада:
погон за рециклажу гуме - рециклажа истрошених аутомобилских и камионских гума са
текстилним металним кордом у ситнодисперзиони гумени прах механичким поступком
планирана годишња количина отпада је око 1500 тона
локација, капацитет постројења и кратак опис:
Постројење за складиштење, третман и одлагање отпада, оператера доо ''Технолив комерц'' из
Великог Орашја, улица Железничка бр.23, налази се у Великој Плани, улица Орашка бр.46,
општина В.Плана, односно на к.п.бр. 10039/24 КО Велика Плана 2 и комплетно је опремљено за сакупљање,
транспорт, складиштење и третман отпадних аутомобилских гума и гумених транспортних трака.
На локацији је изграђена производна хала са управном зградом.
Намена производног објекта је прерада челика и обојених метала (производња машина, опреме и металних
конструкција), док ће се у делу производне хале вршити рециклажа гуме
(индексни број 16 01 03 / 19 12 04 – отпадне гуме).
начин управљања отпадом:
Отпадне материје се допремају у круг предузећа, на приступну саобраћајницу.
На том простору лице задужено за пријем отпада организује истовар и разврставање.
У оквиру погона за рециклажу гуме врши се прерада – рециклажа истрошених аутомобилских
и камионских гума са текстилним металним кордом у ситнодисперзиони гумени прах механичким поступком.
превозно средство:
/
мере заштите животне средине и контрола загађивања:
Обавезује се оператер да у процесу управљања отпадом и у току рада постројења спроводи мере
наведене у Студији о процени утицаја на животну средину пројекта погона за рециклажу отпадних
аутомобилских гума и гумених транспортних трака и погона за машинску обраду метала,
бр.353-276/2010-///-06 од 19.08.2010 године, издате од Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и
комунално-стамбене послове, Одсека за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове.

спречавање удеса и одговор на удес:
Обавезује се оператер да спроводи политику превенције удеса у складу са Анализом опасности од
хемијског удеса и загађења животне средине и Планом заштите од удеса коју је приложио уз захтев.
мере у случају коначног престанка рада постројења:
Дефинитивни престанак рада постројења или његовог дела спровести по Предложеном плану затварања
предузећа који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
По престанку рада постројења или његовог дела, локација се мора довести у стање пре пуштања
у рад постројења или дела постројења.
извештавања:
Оператер је дужан да извештаје о мониторингу загађујућих материја у ваздух, као и извештаје о мерењима буке
и вибрација, кретању отпада шаље надлежном органу. Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о
отпаду и доставља редовни годишњи извештај агенцији за животну средину, где се води национални регистар
извора загађења животне средине. Оператер је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће
године за претходну године, који треба да садржи податке о : врсти, количини, пореклу, карактеризацији и
класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, увозу, извозу, третману и одлагању насталог отпада, као и
отпада примљеног у постројење за управљање отпадом. Оператер је дужан да чува најмање пет (5) година
основна документа односно документ о кретању отпада и документ о кретању опасног отпада, сходно
правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
(''Службени гласник РС'', број 72/2009) и Правилнику о обрасцу докумената о кретању опасног отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009).
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промене:
а) измена дозволе
измена 353-63/2011-///-06 од 25.10.2016 године
11. б) одузимање дозволе
/
напомене:
/

12.

име и презиме овлашћеног лица
обрађивач
Наташа Михајловић, д.и.а.

Начелник одељења
Драгољуб Живковић, дипл.п.планер

