1. Регистарски број: 007
2. Број досијеа:501-29/15-VIII
3.

Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање



Транспорт



Складиштење

X

Третман



Одлагање



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: Д.О.О. "Агропластплус", Главна 272, Рума
Регистарски број или име и лични број:
20415240, ПИБ 105653981
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:
Складиштење неопасног отпада који је класификован према првилнику о
категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл гласник РС", бр. 56/10), са
одређеним индексним бројевима и то (150101, 150102, 150103, 150104, 150107)
7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам и комуналностамбене послове Општинске управе Општине Рума
8. Број и датум издавања дозволе: 007, 07.07.2015. год.
9. Рок важности дозволе

од 07.07.2015.

до 07.07.2025.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:
150101, 150102, 150103, 150104, 150107
Локација, капацитет постројења и кратак опис:
к.п. 5764 К.о. Рума, Блок 2-3-5 који по намени представља радну зону. На парцели се
налазе изграђени грађевински објекти (зидани), који ће се користити у сврху
привременог складиштења неопасног отпада: 1. објекат површине 250 м2, 2. објекат
површине 150 м2, 3. надстрешница, 4. манипулативни плато-бетонирани 80%.
Планирани капацитет постројења за складиштење је инсталисани капацитет 40т, а
функционални капацитет 15 т.
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Начин управљања отпадом:
У сврху привременог складишта ће се користити постојећи затворени објекти на
парцели и привремено на манипулативном платоу у циљу разврставања.
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
1) да се на предметној локацији складиштење неопасног отпада обавља у затвореном
објекту или у посебним наменским контејнерима без негативних утицаја на околину
2) приликом рада постројења сакупља произведени комунални отпад и предаје га
лицу које има дозволу за управљање том врстом отпада
3) обавештава надлежни орган у случају значајних промена у обављању делатности
управљања отпадом, а које се односе на промену локације, повећање количина,
промену технологије и опреме
Спречавање удеса и одговор на удес:
Критичним ванредним ситуацијама у току рада често претходе одређена
"упозорења", као што су неуобичајене вибрације, звуци, нагла одступања процесних
параметара (температуре, притиска) од нормалних и др. Тренутно препознавање
ових сигнала и правилне корективне активности у многим случајевима могу
спречити даљи развој критичних ситуација. У моменту уочавања необичних сигнала
од стране најближег радника, започиње одговор на удес. Сам ток акције условљен је
проценом одговорне особе на локацији о нивоу удеса и очекиваним последицама.
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
У случају дефинитивног престанка рада постројења оператер је дужан да примени
све мере и активности предвиђене Предлогом плана за затварање постројења
оператера "Агропласт плус" д.о.о. ул. Главна бр. 272 од јуна 2015 год, укључујући
обавезу пријаве затварања постројења надлежном органу, чишћење и уређење
коришћеног објекта за потребе даље планиране намене.
Извештавања:

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

Име и презиме овлашћеног лица
Александра Љубинковић
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