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М.С. 
  

 
 
На основу члана 15. став 4. Закона о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004),  
члана 28. став 1. тачка 4. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 

покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број 99/2009), члана 55. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист 
АПВ", број 4/2010 и 4/2011) и члана 192. Закона о општем управном 

поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и „Службени гласник РС“, број 
31/01 и 30/10), решавајући по захтеву оператера DUOCHEM д.о.о., 

Београд, Улица Рузвелтова 38, за издавање интегрисане дозволе, број 1, 
од 09.03.2010. године, Покрајински секретаријат за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине, доноси  
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о издавању интегрисане дозволе 
 
 

Издаје се интегрисана дозвола рег. број 1 оператеру DUOCHEM д.о.о., 
Београд, за рад целокупног постројења и обављање активности 

лабораторијске производње основних производа биоцида (активне 
материје) и индустријску производњу инсектицида, родентицида и мамаца, 
на локацији Индустријска зона, Нова Пазова, ул. Крајишка, блок 25, 

катастарска парцела бр. 735/75 КО Нова Пазова, општина Стара Пазова, и 
утврђује следеће, и то: 

 
 
I ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
1. Општи подаци о интегрисаној дозволи 

 
Интегрисана дозвола рег.број 1 издаје се оператеру DUOCHEM д.о.о., 
Београд, из Београда, сходно Закону о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне („Службени гласник РС“, бр. 135/04), 
Уредби о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана 

дозвола („Службени гласник РС“, бр. 84/05), Правилнику о садржини и 
изгледу интегрисане дозволе („Службени гласник РС“, бр. 30/06) и Уредби 
о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену 

стандарда квалитета животне средине и одређивање граничних вредности 
емисија у интегрисаној дозволи („Службени гласник РС“,  бр. 84/05). 

Сходно горе наведеној Уредби о врстама активности и постројења за које 
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се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“, бр. 84/05), 
DUOCHEM д.о.о., Београд, из Београда, припада постројењима и 
активностима за које се издаје интегрисана дозвола и то дефинисана под 

тачком 4. Хемијска индустрија, подтачка 4.4 Хемијска постројења за 
производњу основних производа за заштиту биља и биоцида.  

У складу са тим DUOCHEM д.о.о., Београд, обратиo се надлежном органу, 
Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине, за издавање интегрисане дозволе. 

 
2. Општи подаци о постројењу 

 
Постројење за лабораторијску производњу основних производа биоцида 
(активне материје) и индустријску производњу инсектицида, родентицида 

и мамаца DUOCHEM д.о.о., Београд, налази се на локацији Индустријска 
зона, Нова Пазова, ул. Крајишка, блок 25, катастарска парцела бр. 735/75  

КО Нова Пазова, Општина Стара Пазова.  
Предузеће DUOCHEM д.о.о., Београд бави се лабораторијском 
производњом основних производа биоцида (активне материје) и 

индустријском производњом одређеног асортимана формулација средстава 
за уништавање инсеката (инсектицида), глодара (родентицида) и 

производњу мамаца. Инсталисани капацитет лабораторијске производње је 
једна шаржа (1,5 kg активне материје) за једну радну недељу, а 

планирани обим годишње производње је 50 kg активне материје. 
Пројектовани и инсталисани капацитети технолошких линија за 
индустријску производњу инсектицида течне формулације је 105 t/god, 

родентицида течне формулације је 28 t/god, родентицида прашкасте 
формулације 7 t/god и одређених мамаца по 500 kg/смени што у на 

укупном годишњем нивоу износи 112 t/god.   
Број запослених у DUOCHEM-у д.о.о., Београд, је 12.  
Процес производње обавља се у једној смени. 

 
3. Напомена о поверљивости података и информација 

 
На основу члана 9. став 1. тачка 10. Закона о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 

135/04), DUOCHEM д.о.о., Београд, је уз захтев за добијање интегрисане 
дозволе доставио надлежном органу Изјаву којом се потврђује да су 

информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне 
јавности, број 097/11 од 12.05.2011. године. Овом изјавом потврђено је да 
јавност има приступ захтеву за издавање интегрисане дозволе у целини.  

 
4. Информација о усаглашености 

 
Захтев за добијање интегрисане дозволе, број 501-00393/2010, који је 
поднео оператер DUOCHEM д.о.о., Београд, из Београда, у складу је са 

одредбама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04) и Правилником о 

садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане 
дозволе („Службени гласник РС“, број 36/06). Захтев за добијање 
интегрисане дозволе садржи све податке прописане Законом. Уз захтев за 

добијање интегрисане дозволе оператер је поднео и сву потребну 
документацију прописану Законом o интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине. 
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II. АКТИВНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА  
 

1. Кратак опис активности за коју је захтев поднет  

 
Фабрика за производњу биоцида (I фаза комплекса DUOCHEM д.о.о.,)  

представља заокружену целину за лабораторијску производњу основних 
производа биоцида (активне материје) и индустријску производњу 
одређеног асортимана формулација инсектицида и родентицида.  

Биоцидни производи јесу активне супстанце или препарати који садрже 
једну или више активних супстанци, припремљени у облику у ком се 

снабдевају корисници, а чија је намена да униште, одврате, учине 
безопасним, спрече деловање или контролишу непожељне организме, 
хемијски или биолошки. Међу биоциде спадају средства за уништавање 

инсеката (инсектициди) и глодара (родентициди). 
 

A. Лабораторијска производња  основних производа биоцида 
 
У лабораторији се одвија производња три активне материје, молекула 

бромадиолона, бродифакума и куматетралила које припадају истој групи 
органских једињења, деривата 4-хидрокси кумарина и које служе као 

сировине за производњу одговарајућих формулација биоцида. 
Будући да се ради о молекулима исте хемијске групе, њихов процес 

производње је сличан. Активне материје добијају се у процесу више-
ступне синтезе при чему се сваки међупроизвод обрађује и изолује и 
анализира. Процес није континуалан већ шаржни (batch process)   

Процес производње састоји се од примене различитих именованих и не-
именованих реакција хемијске синтезе финих органских хемикалија (Fine 

Organic Chemicals) као што су: 
 Friedl Craftsovo ациловање, 
 Michaelova кондензација, 

 Алдолна кондензација, 
 Борохидридна редукција, 

 Елиминација воде и  друге.. 
Линије за производњу, апаратуре нису стационарне и фиксне већ се оне 
склапају у зависности од  врсте реакција и  технике која се примењује у 

сваком производном процесу. 
Процес производње активних материја, због својих карактеристика, као и 

због карактеристика коришћених сировина, углавном се одвија у посебном 
лабораторијском  дигестору.  
Производња је на лабораторијском нивоу при чему се користи стаклена 

опрема: реактори, балони, чаше, вођице, левци, кондензатори и сл. 
Апарати и опрема који се користе у производњи својствени су 

лабораторији: ваге, мешалице, грејана тела, вакум пумпе, ротациони 
упаривачи и сл. 
Процеси лабораторијске производње, односно хемијске синтезе активних 

материја-куматетралила, бромадиолона и бродифакума су детаљно 
описани у захтеву за издавање интегрисане дозволе у Поглављу III. Тачка 

3.1. 
 
Процес производње бромадиолона  

 
Место процеса:                                                    Лабораторија /Дигестор  

                                                                                             у Еx изведби                                                                                                   
Величина серије:                                                  Приближно 1.5 kg 



 4 

Број серија у години:                                            Приближно 27  
Потребно време за производњу једне серије:        Приближно 5 радних дана 
Број фаза синтезе:                                4–фазе су консекутивне, 

интермедијер се изолује, не складишти и у сировом стању преноси у 
наредну фазу синтезе. Читав процес производње одвија се у 50 

производних операција. 
Производња бромадиолона се одвија у четири фазе. У првој фази одвија се 
реакција Friedl Craftsovo Ациловања 4-бромобифенила, примењујући 

технику додавања течног реагенса уз мешање и хлађење. 
У другој фази одвија се реакција - бензалдехидна  кондензација, 

примењујући технику додавања течног реагенса уз мешање. 
У трећој фази одвија се реакција - Michaelova кондензација, примењујући 
технику загревања уз мешање и одвајање воде, Dean Stark. 

У четвртој фази одвија се реакција редукције примењујући технику 
мешања. 

 
Процес производње бродифакума  
 

Место процеса:                                                 Лабораторија / Дигестор у Еx  
                                                                                             изведби 

Величина серије:                                              Приближно 1.5 kg 
Број серија у години:                                        Приближно 3  

Потребно време за производњу једне серије:    Приближно 5 радних дана 
Број фаза синтезе:                            2 – фазе су консекутивне, 
интермедијер се изолује, не складишти и у сировом стању преноси у 

наредну фазу синтезе. Читав процес производње одвија се у 19 
производних операција. 

Производња бродифакума се одвија у две фазе.  
У првој фази одвија се реакција редукције тетрахидронафтона, 
примењујући технику додавања чврстог реагенса уз мешање.  

У другој фази одвија се реакција - Michaelova кондензација, примењујући 
технику загревања уз мешање и одвајање воде, Dean Stark. 

 
Процес производње куматетралила  
 

Место процеса:                                              Лабораторија / Дигестор у Еx  
                                                                                             изведби 

Величина серије:                                            Приближно 1.5 kg 
Број серија у години:                                      Приближно 3  
Потребно време за производњу једне серије: Приближно 5 радних дана 

Број фаза синтезе:                          2 – фазе су консекутивне, 
интермедијер се изолује, не складишти и у сировом стању преноси у 

наредну фазу синтезе. Читав процес производње одвија се у 27 
производних операција. 
Производња куматералила се одвија у две фазе.  

У првој фази одвија се реакција редукције тетралона, примењујући 
технику додавања чврстог реагенса уз мешање.  

У другој фази одвија се реакција - Michaelova кондензација, примењујући 
технику загревања уз мешање и одвајање воде, Dean Stark. 
 

Б.    Индустријска производња формулација 
 

Индустријска производња формулација обавља се у више производних 
просторија (погона) и на више производних технолошких линија.  
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У објекту су инсталиране одговарајуће производне линије за производњу 
течних и прашкастих биоцида (инсектицида и родентицида) и производњу 
мамаца. Поступци производње подразумевају намешавање сировина по 

одређеним рецептурама, хомогенизацију у шаржним хомогенизаторима и 
паковање. Производне линије су полуаутоматизоване.  

Процеси индустријске производње одређеног асортимана формулација 
инсектицида и родентицида су детаљно описани у захтеву за издавање 
интегрисане дозволе у Поглављу III. Тачка 3.1. 

 
Процес производње течних инсектицида 

 
Основни производи течних инсектицида коју фабрика DUOCHEM производи 
су TI-BI-24 и комтокс. 

Производња течне формулације инсектицида се одвија у два ступња.  
У првом ступњу се врши прављење концентрата у реактору (припремној 

посуди) применом технолошких операција намешавања уз одређено 
загревање смесе. 
У другом ступњу се врши прављење финалног производа у хомогенизатору 

применом технолошких операција разблаживања уз мешање/  
хомогенизацију.  

Код производње TI-BI-24 дозирање и одмеравање растварача (solvesso 
200) у реактор, врши се цевоводом из складишне посуде из приручног 

магацина, помоћу електромоторне пумпе. По завршеном дозирању 
растварача укључују се мешалица реактора, а затим се ручно додаје на 
ваги одмерена количина активне материје (количина активне материје 

мора бити у складу са рецептуром и величином шарже финалног 
производа). Уз стално укључену мешалицу врши се загревање концентрата 

у реактору до постизања температуре. По достизању жељене температуре 
искључује се грејач реактора. Овим је завршен процес везивања активне 
материје за растварач и концентрат је спреман за пребацивање у 

хомогенизарор. Шаржа концентрата се, преко испусног цевовода на дну 
реактора, помоћу електромоторне пумпе претаче у хомогенизатор. 

Хомогенизација шарже течне формулације инсектицида врши се у 
хомогенизатору. 
По допремљеној потребној количини (за једну одређену шаржу) 

концентрата, у хомогенизатор се преко прикључног цевовода и помоћу 
електромоторне пумпе допуњава преостала потребна количина растварача 

(solvesso), из буради од 200 l, односно сва потребна колична носача 
(сунцокретово уље), из џамбо канистера, пумпом а у складу са рецептуром 
за конкретну течну формулацију и шаржу. 

На дну хомогенизатора је прикључак цевовода за истакање и 
рециркулацију – додатно мешање, помоћу електромоторне пумпе, која 

служи, како за рециркулацију – додатно мешање, тако и за истакање 
готовог производа из хомогенизатора; 
По завршеној хомогенизацији, врши се   узорковање и анализа квалитета 

финалног производа. 
По добијању позитивног лабораторијског извештаја о квалитету финалног 

производа, врши се претакање из хомогенизатора у комерцијалну 
амбалажу (метална бурад од 200 литара) за складиштење и испоруку, 
преко мерача протока. 

Напуњена бурад од 200 l, са готовим производом се затварају и 
пломбирају, затим етикетирају, палетизирају и складиште у магацин 

готових производа или директно испоручују наручиоцу. 



 6 

Код производње комтокса дозирање и одмеравање растварача (керозин) у 
реактор врши се цевоводом из складишне посуде из приручног магацина, 
помоћу електромоторне пумпе. По завршеном дозирању растварача додаје 

се активна компонента и сви остали састојци-сировине (сем растварача) 
неопходни за израду дефинисане шарже финалног производа, а у складу 

са дефинисаном рецептуром за дотични финални производ.  
Концентрат у реактору додатно се загрева уз константно мешање. По 
добијању позитивног лабораторијског извештаја о квалитету финалног 

производа, врши се претакање из реактора преко мерача протока у 
комерцијалну амбалажу од 5, 20 и 200 l, а у просторији се налази и 

пунионица за мала паковања од 50 ml. 
Обзиром да су сировине и готов производ сврстани у групу експлозивних / 
запаљивих материјала, просторије производње и складишта су смештене 

на крају објекта и третиране су као еx-зона, а опрема у њима је у еx-
заштити. 

 
Процес  производња течних родентицида 
 

За производњу течних формулација родентицида предвиђене су две 
независне производне линије, за црвене и безбојне родентициде.  

Обзиром да се као растварач користи пропилен гликол, који је сврстан у 
групу експлозивних /запаљивих материјала, опрема у производној 

просторији је у еx-заштити. 
 
Производња црвених родентицида 

 
Производња течних формулација црвених родентицида се одвија у два 

ступњa. 
У првом ступњу се врши прављење течног концентрата у реактору 
(припремној посуди) применом технолошких операција намешавања уз 

одређено загревање смесе. 
У другом ступњу се врши прављење серије течног концетрата-финалног 

производа у хомогенизатору уз мешање.  
Прављење течног концентрата са одређеним садржајем активне материје 
обавља се у једном поступку за једну шаржу од 400 - 2.000 литара 

финалног производа и то по следећим поступцима: 
Дозирање и одмеравање растварача у реактор врши се цевоводом из 

складишне посуде из приручног магацина помоћу електромоторне пумпе 
Реактор се пуни са тачно одређеном количином растварача (пропилен 
гликол), а која одговара по рецептури за шаржу од 400- 2.000 литара 

конкретног течног концентрата;  
По завршеном дозирању растварача укључују се мешалица реактора, а 

затим се ручно додају, на ваги одмерене количине активне материје и боје 
(количине активне материје и боје морају бити у складу са рецептуром за 
конкретни течни концентрат, а за шаржу од 400- 2.000 литара). 

Уз стално укључену мешалицу врши се загревање течног концентрата у 
реактору. По достизању жељене температуре искључује се грејач 

реактора. Мешање се наставља све док температура концентрата не 
спадне до одређене температуре. 
Овим је завршен процес везивања активне материје за растварач. Шаржа 

течног концентрата се, преко испусног цевовода на дну реактора, помоћу 
електромоторне пумпе претаче у сабирни танк – хомогенизатор. 
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Прављење серије течног концентрата -финалног производа 
 
Сакупљањем одређеног броја шаржи конкретног течног концентрата у 

сабирном танку - хомогенизатору, а уз допунско мешање (помоћу 
мешалице), као и рециркулацију – претакање (помоћу пумпе за истакање 

и рециркулацију) добија се серија одређене течне формулације – 
финалног производа. По допремљеном жељеном броју шаржи течног 
концентрата, које чине једну серију финалног производа, у 

хомогенизатору се наставља додатно мешање у циљу постизања 
изједначене концентрације целе серије. По завршеној хомогенизацији, се 

врши узорковање и анализа квалитета финалног производа; 
По добијању позитивног лабораторијског извештаја о квалитету финалног 
производа, врши се претакање, преко мерача протока из хомогенизатора у 

комерцијалну амбалажу (PVC канистери разних величина или у амбалажу 
наручиоца) за складиштење или директну испоруку. 

Напуњена амбалажа са готовим производом се прописно затвара (по 
потреби и пломбира), затим етикетира, пакује у одговарајуће картонске 
кутије (за канистере од по 5 и 10 литара), палетизира и складишти у 

магацин готових производа или директно испоручују наручиоцу. 
 

Производња  безбојних  родентицида 
 

Дозирање и одмеравање растварача у реактор врши се цевоводом  из 
складишне посуде из приручног магацина помоћу електромоторне пумпе. 
Реактор  се пуни са тачно одређеном количином растварача (пропилен 

гликол). По завршеном дозирању растварача укључују се мешалица 
реактора, а затим се ручно додају на ваги одмерене количине активне 

материје (количине активне материје морају бити у складу са рецептуром 
за конкретни течни концентрат, а за шаржу од 400 литара).  
Уз стално укључену мешалицу врши се загревање течног концентрата у 

реактору до постизања одређене температуре. По достизању жељене 
температуре искључује се грејач реактора. Мешање се наставља све док 

температура концентрата не спадне до одређене температуре. Овим је 
завршен процес везивања активне материје за растварач. 
Безбојни родентициди се не сакупљају у хомогенизатору, већ се пумпом  

врши рециркулација, због додатног мешања, или се преко мерача протока, 
претаче у комерцијалну амбалажу, након добијања позитивног 

лабораторијског извештаја. 
Напуњена амбалажа са готовим производом се прописно затвара (по 
потреби и пломбира), затим етикетира, пакује у одговарајуће картонске 

кутије (за канистере од по 5 и 200 литара), палетизира и складиште у 
магацин готових производа или директно испоручују наручиоцу. 

 
Производња прашкастих родентицида 
 

Производња прашкастих родентицида заједно са производњом мамаца је 
смештена у заједничкој просторији. Непосредно уз њу налази се 

просторија  у којој се налази складиште сировина и готових производа за 
прашкасте родентициде и мамце. 
За производњу прашкастих формулација родентицида, предвиђена је једна 

производна линија са аутоматским паковањем производа у малу амбалажу.  
Брашно, активне материје, боје и носач према задатој рецептури се 

одмеравају на вагама. Прихватни кош са пужним елеватором служи за 
дотур сировина (брашно) у противструјни миксер, који служи за 
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намешавање основних сировина, као и сировина које се ручно додају, 
преко посебних уводника-дизни, у току процеса мешања. Након мешања 
свих сировина, по рецептури, миксер се празни преко пужног 

транспортера за пражњење миксера и прашкаста смеша се доводи у 
прихватни кош са мешачем и пужним транспортером. У кошу се, по 

потреби, обавља и додатно мешање материјала, у циљу спречавања 
агломерације (стврдњавања) и несметаног, континуалног одвођења истог 
до пакерице. Аутоматска пакерица служи за паковање прашкастих 

родентицида у кесице тежине од 20 gr. 
 

Производња мамаца (Средства за дератизацију) 
 
Свака форма израде мамаца се остварује одговарајућом технологијом и на 

одговарајућој технолошкој опреми. Међутим, на истој технолошкој линији 
и са истим технолошким поступком се производи одређена форма мамаца 

без обзира на врсту активне материје (Rattack, bromachem,...) која се 
користи при изради мамаца.  
За производњу мамаца предвиђена је једна разграната линија која се 

састоји од неколико подсистема и то: 
• Намешавање сировина за мамце (заједничко за све врсте мамаца) 

• Паковање ситнозрнастих производа (заједничко за мамце у  
    растреситој форми и форми пелета) 

• Пелетирање мамаца (производња мамаца у форми пелета) 
• Израда парафинских блокова 

 

Поступак производње мамаца у растреситој форми  
 

Основни поступак у производњи ове врсте мамца је наношење активне 
материје (Rattack, bromachem,...) на биљни носач који се састоји од  целих 
или ломљених, односно обрађених зрна житарица (пшеница, зоб,...). 

Биљни носач се, по извршеном одмеравању (у складу са рецептуром), 
преко насипног коша и елеватора доводи у хомогенизатор/миксер. По 

укључивању хомогенизатора, односно по отпочињању хомогенизације, 
врши се постепено додавање у миксер осталих састојака у течом стању: 
активне материје, сунцокретово уље, ароме (атрактанта) и горке 

неотровне твари. 
По завршеном поступку намешавања сировина за мамце, односно поступку 

наношења активне материје на биљни носач, искључује се миксер и 
помоћу елеватора се припремљен мамац отпрема у посебан прихватни 
складишни суд или директно у дозирни кош аутоматске машине за 

паковање готовог производа. По потреби, припремљени растресити мамци 
из хомогенизатора се могу додатно кондиционирати (сушити) пре 

обављања поступка паковања. 
Паковање растреситог мамца се врши на аутоматској пакерици за 
ситнозрнасте материјале у различите форме паковања (кесице од по 100, 

200, 500 и 1.000 грама). 
 

Мамци у форми пелете  
 
Линију сачињава следећа опрема : 

 Машина за пелетирање  
 Спирални вибрациони хладњак  

Овај део производне линије је намењен за производњу мамаца у форми 
пелета. 
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Вибрациони хладњак се користи за сушење пелета, а може користити и за 
потребе хлађења/сушења мамаца у растреситој форми. Предметни 
материјал се, на његов улаз допрема помоћу мобилног коша. 

 
Мамци у форми парафинског блока  

 
Опрема која чини линију за мамце у виду парафинских блокова се састоји 
од: 

 Дупликатора  
 Калупа за изливање и/или 

 Хидрауличне пресе  
У дупликатор се, по одговарајућој рецептури и за одговарајућу количину 
смесе, сипа парафин у форми љуспи и хомогенизована мешавина 

припремљена на линији за намешавање сировина за мамце. По извршеном 
насипању свих сировина и обављеној делимичној хомогенизацији загрева 

се дупликатор. Процес загревања смеше (топљење парафина) обавља се 
уз стални рад мешалице. 
По достизању жељене температуре смеше (растопљен парафин) и 

добијеној хомогенизованој житкој маси, смеша из дупликатора је спремна 
за изливање. 

Хомогенизована житка маса из дупликатора се излива у припремљене 
калупе за одговарајућу форму мамаца парафинисаних блокова или 

припремљене калупе за изливање парафинисаних плоча које се после 
хлађења ломе и „мељу”, у циљу припреме масе у форми потребној за 
прихватни кош машине за пресовање. 

Хидраулична преса служи за израду мамаца у форми парафинских 
блокова. Димензије и форма блокова се дефинишу одговарајућим алатима 

за пресовање. 
Процеси индустријске производње инсектицида, родентицида и мамаца су 
детаљно описани у захтеву за издавање интегрисане дозволе у Поглављу 

III. Тачка 3.1. 
Оператер је у захтеву за издавање интегрисане дозволе у Поглављу II.1. 

Кратак опис активности за коју је поднет захтев дао потребне податке .  
 

2. Опис локације на којој се активност обавља 

 
Микролокација 

 
Насеље Нова Пазова налази се на удаљености од 25 km западно од 
Београда. Нова Пазова се простире на 44о 56‟ северне географске ширине 

и 20о 13‟ источне географске дужине. 

Индустријска зона се налази на магистралном путу Београд – Нови Сад, 

поред ње пролази железничка пруга, а у близини је и аутопут Е-75. У 
самој индустријској зони је смештено приближно 70 привредних објеката 
који запошљавају неколико хиљада радника.  

Локације у Блоку 25 Радне зоне у Новој Пазови се користе у складу са 
условима дефинисаним  „Регулационим планом западног дела блока 25 у 

Новој Пазови“ (Службени лист општина Срема, број 26/2001) 
Локација објекта "DUOCHEM" доо је у индустријској зони, на катастарској 
парцели 735/75, ко Нова Пазова. Ова катастарска парцела налази се у 

западном делу радне зоне блока 25, насеља Нова Пазова.   
На самој локацији предметног комплекса нема заштићених ни природних, 

ни културних добара. Такође, на поменутом простору нису предвиђена 
подручја за научна истраживања, нити су евидентирана археолошка 
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налазишта, непокретна културна добра на која може утицати обављање 
активности у  DUOCHEM  доо. 
Оператер је у захтеву за издавање интегрисане дозволе у Поглављу III.1. 

Локација дао потребне податке.  
 

3. Постојеће дозволе, одобрења и сагласности 
 
Предузеће DUOCHEM д.о.о., Београд поседује Ређење о употребној 

дозволи за објекте изграђене у оквиру комплекса DUOCHEM и то: 
производног дела објекта, саобраћајнице и платоа, у Новој Пазови на 

катастарској парцели 735/75 К.О. Нова Пазова, број: 112-351-00850/2010-
02 од 27.09.2010. год. издатео од Покрајинског секретаријата за 
архитектуру, урбанизам и градитељство.  

Уз захтев за издавање интегрисане дозволе оператер је поднео и списак 
пројеката за изграђено постројење, који су стављени на увид 

Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине приликом обиласка локације и приликом израде нацрта 
интегрисане дозволе.  

DUOCHEM поседује Решење о давању сагласности на Студију о процени 
утицаја на животну средину за пројекат – Изградња производно-

административног објекта у Новој Пазови, на катастарској парцели 
бр.735/75 КО Нова Пазова, број: 119-501-01102/2007-04 од 21.11.2007 

издато од Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и 
одрживи развој.  
Оператер поседује и потребну документацију издату од стране 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне 
ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсека 

за превентивну заштиту у погледу спроведених мера заштите од пожара.  
Оператер поседује Решење о водној дозволи за пречишћавање и 
испуштање отпадних вода комплекса за производњу течних и прашкастих 

биоцида DUOCHEM (I фаза) на катастарској парцели бр. 735/75 КО Нова 
Пазова бр.104-325-23/2011-01 од 28.09.2011. године, издато од стране 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.  
 

4. Главни утицаји на животну средину 

 
Једно од најважнијих питања животне средине у процесу производње 

основних производа биоцида (активне материје) и индустријскe 
производњe одређеног асортимана формулација средстава за уништавање 
инсеката (инсектицида), глодара (родентицида) и производњу мамаца су 

емисије у ваздух. Основне емисије у ваздух су: прашкасте материје, 
оксиди азота (NOX), органске материје, угљен моноксид (CO), 

хлороводоник (HCl), толуен, ацетон, етанол и парафински угљоводоници. 
Поред тачкастих извора емисије у ваздух, постоје и дифузни извори 
емисија као што су саобраћајнице за пролазе возила кроз круг фабрике, 

као и одређене тачке транспорта и пресипне тачке материјала које нису 
унутар објекта. Локалног су карактера и занемарљиве су. 

Нема података о овим емисијама, обзиром да се у околини не налазе 
аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха. 
Укупна количина отпадних вода које се генеришу у кругу фабрике износи 

приближно 250 l/дан, односно cca 60 m3 на годишњем нивоу, што је 
податак добијен на основу прорачуна о потрошњи воде будући да у 

фабрици не постоје мерачи протока отпадних вода. 
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Oтпадне технолошке воде се стварају у мањим количинама (cca 8-10 m3) 
само код лабораторијске производње основних производа биоцида и 
испуштају се у двокоморну водонепропусну јаму за неутрализацију, која 

није повезана ни са једним канализационим системом.  
Незагађене атмосферске воде се упуштају у путни канал, условно 

загађене воде са паркинга и саобраћајница се усмеравају на третман 
помоћу таложника и сепаратора уља и масти и истретиране се 
препумпавају у путни канал док санитарно-фекалне воде се одводе у 

канализациону мрежу насеља.  
У процесу производње DUOCHEM д.о.о., Београд, генерише се опасан 

отпад (отпади од органске хемијске прераде-талози и остаци реакција, 
течности за прање на бази воде и матичне течности, муљеви од третмана 
отпадних вода који садрже опасне супстанце, чврсти отпади који садрже 

опасне супстанце; отпади од уља и остатака течних горива, отпади од 
амбалаже која садржи опасне супстанце, крпе за брисање контаминиране 

опасним супстанцама, филтерски материјали, електрични и електронски 
отпад) и неопасан отпад (амбалажни отпад који не садржи опасне 
супстанце, комунални отпад, дрвени отпад, папирни отпад, електрични и 

електронски отпад који не садржи опасне супстанце). 
Оператер не врши одлагање отпада нити има сопствену локацију где врши 

одлагање отпада, већ сав генерисан отпад предаје овлашћеним 
организацијама који отпад превозе до места коначног третмана, односно 

одлагања.  
У току редовног рада DUOCHEM д.о.о., Београд не представља извор буке 
у животној средини. На предметној локацији јавља се бука коју искључиво 

праве моторна возила чији максимални интензитет не захтева примену 
посебних мера заштите од буке. Производне, лабораторијске и складишне 

активности, практично не изазивају никакву посебну буку која би 
реметила нормалне радне услове у производним, лабораторијским и 
складишним просторима, а самим тим немају никакав негативан утицај 

животну средину. 
Производне, лабораторијске и складишне активности , такође не изазивају 

никакве посебне вибрације које би реметиле нормалне радне услове у 
производним, лабораторијским и складишним просторима, а самим тим 
немају никакав негативан утицај на животну средину. 

На локацији постројења за производњу средстава за заштиту биља и 
биоцида, нема директног испуштања отпадних вода у подземно водно 

тело, тако  да у земљиште и тло  не могу да допру загађене отпадне воде. 
Производне линије представљају „затворене процесе“, а отпадна 
технолошка вода је под потпуном контролом и са њом се поступа као са 

опасним отпадом у складу са законом, односно у складу са Планом 
управљања отпадом.   

Главне утицаје рада постројења на животну средину оператер је описао у 
делу захтева II.3. Кратак извештај о значајним утицајима на животну 
средину.  

 
5. Коментари/мишљења  

 
У току спровођења процедуре издавања интегрисане дозволе, а након 
подношења комплетног захтева за издавање интегрисане дозволе, као и 

комплетне документације, од стране оператера „„DUOCHEM‟‟  д.о.о., број 
353-01-393/2010-02, надлежни орган, Покрајински секретаријат за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, издао је 
обавештење за јавност о пријему захтева за издавање интегрисане 
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дозволе у дневном листу ''ДНЕВНИК'' дана 16. августа 2010. године. 
Такође, о пријему захтева упућено је писмено обавештење јединици 
локалне самоуправе, Општини Стара Пазова, Министарству животне 

средине, рударства и просторног планирања, Покрајинском заводу за 
заштиту природе, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

шумарство и водопривбреду, Покрајинском секретаријату за енергетику и 
минералне сировине и Републичкој дирекцији за воде. 
  

5.1. Органа аутономне покрајине  - Нема коментара. 
 

5.2. Органа локалне самоуправе (општина/град) - Нема коментара. 
  
5.3. Јавних и других институција  

 
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, након 

пријема обавештења о поднетом захтеву за добијање интегрисане дозволе, 
упутило је допис Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине у коме се тражи појашњење везано за 

документацију у самом захтеву у делу описа локације, садржајнији опис 
код упоређивања процеса у односу на релевантни BAT у смислу уноса 

података о емисијама и упоређивања са подацима из релевантног BREF 
документа о нивоима емисија који се могу постићи применом BAT за 

одређену активност. У допису се захтева да оператер прибави нову водну 
дозволу јер је претходна водна дозвола била ограничена на период 
пробног рада. Такође, захтевано је да прорачуни емисија у ваздух (Табеле  

11 и 11-1) буду усклађени са Уредбом о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС“, бр. 71/10) која је у 

међувремену ступила на снагу. Оператер, DUOCHEM д.о.о., Београд, је 
прибавио нову водну дозволу Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду, допунио захтев у делу описа 

локације,  табеле попунио у складу са уредбом. Оператер није сматрао за 
потребно да допуњује захтев у делу Упоређивање процеса који се обавља 

у односу на релевантни BAT, обзиром да су емисије и нивои емисија већ 
постигнути, те је након тога процедура издавања интегрисане дозволе 
(израда нацрта дозволе) настављена. 

  
5.4. Надлежних органа других држава у случају прекограничног       

загађивања  
 
Рад постројења DUOCHEM д.о.о., нема утицаја на прекогранично  загађење. 

  
5.5.   Представника заинтересоване јавности - Нема коментара.  

 
6.     Процена захтева 
 

6.1   Примена најбољих доступних техника 
 

Активности и процес производње у DUOCHEM д.о.о су скоро у потпуности 
усклађени са најбољим доступним техникама препорученим у Референтним 
документима о најбољим доступним техникама. За процену процеса и 

усаглашености са најбољим доступним техникама коришћени су следећи 
Референтни документи о најбољим доступним техникама:  
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1. Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of 
Organic Fine Chemicals, August 2006 

2. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from 

Storage, July 2006 
3. Reference Document on Best Available Techniques for the Waste 

Treatments Industries, August 2006 
4. Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste 

Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the 

Chemical Sector, February 2003 
5. Reference Document on the General Principles of Monitoring July 2003 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY , Ireland: 
 

6. IPC Guidance Note: Guidance Note on Storage and Transfer of 
Materials for Scheduled Activities, June 2004 

7. BAT Guidance Note on Best Available Techniques for Pharmaceutical and 
Other Speciality Organic Chemicals (1st Edition), August 2008 

 

Усклађеност са најбољим доступним техникама постигнуте су код следећих 
активности и фаза процеса производње: 

  
1. Технолошких процеса/ поступака лабораторијске производње 

основних производа биоцида, (Спровођење редовног праћења и 
мерења процесних параметара, манипулација са опасним материјама се 
одвија у затвореном систему (лабораторијски реактори, мешачи.), у 

процесу производње где год је то могуће  замењене су опасне материје 
спровођењем других метода (пр. процес екстракције који захтева 

употребу органских растварача је замењен процесом таложења), 
одабир сировина које улазе у процес производње је извршен тако да у 
финалном  производу не представља опасност по здравље људи и 

животну средину, растварачи који се користе у лаборатoрији у процесу 
производње се рециклирају; након пречишћавања поново се користе у 

процесу производње) 
2. Технолошких процеса/поступака индустријске производње 

формулација инсектицида и родентицида, (Редовним праћењем 

производног процеса, као и  спровођењем плана одржавања  опреме и 
инсталација; процес намешавања формулације се одвија у практично 

затвореним реакторима без надпритиска и на собним или ниским  
температурама (мешање  укључује и рециркулацију затвореним цевним 
системом), препумпавање течне формулације из реактора у 

хомогенизатор  или оригиналну складишну амбалажу (затворен цевни 
систем) и одпремање готовог производа из производног простора у 

складишни простор су под пуном  контролом руковаоца процесом; 
Одабир опреме и инсталација, као и радни услови производње/ 
намешавања формулација обезбеђују изузетно висок степен сигурности 

да неће доћи до појаве цурења и/или неконтролисаног просипања 
сировина и/или готових производа;) 

3. Поступака и организације поступања са сировинама и готовим 
производима (допрема сировина искључиво у оригиналним 
паковањима, сировине „великих залиха“  се претачу на посебном месту 

за претакање из камион цистерни у одговарајућу амбалажу, у којој се 
складиште, претакалиште је пројектовано и изведено према важећим 

прописима за ову врсту намене, у зони претакања сировина 
пројектована је и изведена сливна јама преко које је постављена 
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одговарајућа решетка, отпрема производа се обавља по устаљеној 
процедури и одговарајућим паковањима, унутрашњи транспорт се 
остварује по устаљеној процедури , у односу на складиштење и 

сировина и готових производа обезбеђена је примена ВАТ-а кроз: 
сировине и готови производи складиште се искључиво у оригиналној и 

затвореној амбалажи, разврстани су по степену опасности и складиште 
се у различитим просториjaма, величина и форма појединих 
складишних простора, као и њихова материјализација, условљени  су 

врстом и количином (Stock max) супстанци које се складиште, 
дефинисани су услови и начин складиштења (врсте паковања, место и 

начин слагања), изведени сливни канали и технолошке прихватне јаме 
за прихват супстанси у случају ексцеса, изведен адекватно 
димензионисан  систем за принудну вентилацију, постављен систем за 

детекцију појаве опасних гасова, постављен систем за детекцију и 
дојаву пожара) 

4. Система за заштиту ваздуха (нивои ''затворености'' технолошких 
линија, природа технолошких поступака, вентилациони системи, 
системи филтрације одсисног ваздуха ...), 

5. Система за заштиту вода (сепаратни систем канализације, 
''затвореност/ изолованост производног'' и складишног простора у 

односу на спољне канализационе системе), 
6. Система за заштиту тла и подземних вода (хидро изолација 

танквана, сливних канала и јама, ''затвореност/ изолованост'' 
производног и складишног простора у односу на тло и подземне воде), 

7. Система за превенцију удеса (концепција и материјализација 

објекта, технологије и технолошки поступци, вентилациони системи, 
системи заштите од пожара),  

8. Оптималне потрошње топлотне и електричне енергије 
9. Смањење емисија прашине применом општих примарних мера 

(смањење емисија прашине из тачкастих извора и дифузних извора 

емисија) 
10. Складиштење отпада на непропусним и отпорним подлогама у 

затвореном складишту. Време задржавања отпада у складишту 
дефинисано је поступцима и процедурама набавке у оквиру Система 
управљања квалитетом. Јасно означавање свих врста отпада 

11. Спровођење мера заштите од буке дефинисаних у складу са добром 
праксом управљања и контролисане мониторингом (постављање 

природних баријера, набавка и уградња опреме која производи нижи 
ниво буке итд.) 

 

6.2. Коришћење ресурса 
 

Сировине 
 
Основне сировине за производњу основних производа за заштиту биља и 

биоцида у DUOCHEM д.о.о. су: пропиленгликол, ацетон, етил алкохол, 
керозин, натријумборхидрид, триетиламин, брашно, пшенично зрно, 

прекрупа, сточно брашно, парафин љуспе, солвесо 2, сунцокретово уље.  
Остале сировине које се користе у постројењу су: basonyl blue 636, berol 
533, berol 9968, denatonijum benzoat, piperonil butoksid, rhodamine B, 

thesiofix 88247, toluen, tretanolamin, metolen hlorid. Сировине се набављају 
од спољног снабдевача (трговца), а до до фабрике се  допремају 

камионима односно адекватним превозним средствима. 
Активне материје (bioaletrin, brodofakum, bromamdiolon, kumatetralil, 
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lambda cihalotrin, permetrin), које су добијене хемијском синтезом у 
лабораторијским условима представљају полупроизвод за индустријску 
производњу инсектицида, родентицида и мамаца.  

Податке о коришћењу сировина и максимално предвиђеној годишњој 
потрошњи истих оператер је дао у Поглављу III.4. захтева и у табелама 1 

до 4.          
 
Помоћни материјали 

 
За производњу основних производа за заштиту биља и биоцида не користе 

се помоћни материјали.  
У DUOCHEM д.о.о., у процесу производње користе се опасне хемијске 
супстанце, и њихов ниво коришћења је у складу са најбољим доступним 

техникама. 
Из датих података о коришћењу сировина и максимално предвиђеној 

годишњој потрошњи истих, у Поглављу II. Табела 3.6 4., у Поглављу III.4. 
захтева и у Прилогу 2. табелама 1 до 4., је очигледно да су максималне 
количине опасних материја (сировина и готових производа), које се могу 

наћи у објекту (складишта, производни погони, лабораторија) знатно ниже  
од прописаних вредности за које је прописана обавеза оператора севесо 

постројења, односно комплекса, да израђује Политику превенције удеса, 
односно Извештај о безбедности и План заштите од удеса.  

 
Вода 
 

DUOCHEM д.о.о., Београд снабдева се водом из локалног водовода и не 
користи друге изворе снабдевања. 

Вода се углавном користи за лабораторијске и санитарне потребе али и за 
противпожарне потребе и прање саобраћајница и манипулативних 
површина.   

Идустријска производња формулација не захтева никакву потрошњу воде. 
Технолошки постуци и концепција технолошких линија као и усаглашенст 

са ВАТ захтевима,  представљају оптимално решење са аспекта потрошње 
воде. 
Укупна потрошња воде (питке) је cca  250 l/дан, односно cca 60 m3/год. 

 
Енергија 

 
DUOCHEM д.о.о., Београд као енергент у процесу производње користи: 
      - природни гас 

      - електричну енергију 
Електрична енергија се углавном једним делом користи у самом 

технолошком процесу производње (електромоторни погони), а другим 
делом за моторни погон вентилатора у системима убацне и одсисне 
вентилације. 

Природни гас се користи за гасни котао, односно за потребе грејања 
производног и складишног простора. Уграђени котао (снаге 440 kW) има 

врло висок степен енергетске ефикасности и представља најрационалније 
решење за предметне потребе. Такође треба имати у виду да је природни 
гас сасвим прихватљив као гориво са аспекта заштите животне средине. 

Електрична енергија се користи од спољних снабдевача. 
Податке о коришћењу енергије оператер је дао у Захтеву-Поглавље 

III.тачка 4.2.  
Уз захтев за добијање интегрисане дозволе оператер је приложио и План 
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мера за ефикасно коришћење енергије (Документација – Прилог 1.6). 
Оператер не планира увођење коришћења алтернативних горива, односно 
коришћење појединих токова отпада као горива, којим би се у одређеној 

мери извршила супституција природног гаса. 
 

6.3.    Емисије у ваздух и њихов утицај на животну средину  
 
Основне емисије у ваздух фабрике за производњу основних производа за 

заштиту биља и биоцида – DUOCHEM д.о.о. су: прашкасте материје, 
оксиди азота (NOX), органске материје, угљен моноксид (CO), 

хлороводоник (HCl), толуен и парафински угљоводоници.  
Податке о емисијама у ваздух, мерама за смањење емисија, мониторингу, 
оператер је дао у захтеву у: Поглављу III.5. Емисије у ваздух, Прилогу 2., 

табеле 11 – 21, и Прилогу 1.3  Документација – План вршења мониторинга. 
 

Тачкастих извора емисија има укупно шест. 
 
Главни извори емисија у ваздух у оквиру постројења DUOCHEM д.о.о. су 

следећи: 
 

1. Емитер вентилационог система постројења за производњу мамаца (Е1) 
2. Емитер вентилационог система производног погона (Е2) 

3. Емитер вентилационог система постројења течне формулације (Е3) 
4. Емитер вентилационог система постројења за мешање течних  

инсектицида (Е4) 

5. Емитер вентилационог система лабораторијског дигестора (Е5) 
6. Емитер котла на природни гас (Е6) 

 
Систем вентилације и поступак третмана отпадних гасова 
 

Све лабораторијске, производне и складишне просторије се греју и 
обезбеђена је принудна вентилација. При пројектовању вентилационог 

система пошло се од следећих претпоставки: 
 неке материје које учествују у процесу производње су отровне 

(активне материје)  

 неке материје које учествују у процесу производње су запаљиве, а 
њихове паре образују експлозивне смеше са ваздухом 

 паре свих материја су теже од ваздуха 
 неке прашкасте материје које учествују у процесу производње су 

експлозивне, а присутне су и чврсте (зрнасте) материје чије прашине 

су експлозивне 
 присутни су и експлозивни гасови - енергент - природни гас 

 у производним просторијама jе обезбеђен број измена ваздуха на сат 
који обезбеђује да присуство експлозивних гасова и пара запаљивих 
течности не достигне 10% од ДГЕ (доња граница експлозивности) за 

присутне материје 
 у производним просторијама обезбеђен је број измена ваздуха на сат 

који захтева технолошки процес, из разлога емитовања топлоте, 
испарења отровних материја и сл.  

 у складишним просторијама обезбеђен је број измена ваздуха на сат у 

складу са материјама које се складиште. 
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Системи одсисне вентилације 
 
Отпадни гасови/ испарења, који се јављају приликом обављања 

одређених радних операција при индустријској производњи формулација 
и лабораторијској производњи активних материја, као и складиштења 

сировина и готових производа, одводе се из просторија одговарајућим 
одсисним системима опште и радне/ локалне вентилације преко 
одговарајућих вентилационих канала. 

Одводни ваздух, са отпадним гасовима из просторија (општа 
вентилација) и локалних одсисних хауба/напа и дигестора (радна 

вентилација), проводи се кроз одговарајући систем за филтрирање и тек 
као префилтриран се  избацује у атмосферу. 
 

Системи одсисне вентилације VО-1, VО-2 и VО-3 – вентилација 
лабораторија (Е5) 

У лабораторији постоји систем општег (VО-1) и системи локалних одсиса 
са дигестора (VО-2 и 3). Сви одсиси и општи и локални, су изведени 
независно. Пластичним центрифугалним вентилаторима се ваздух 

избацује преко кровне капе у спољну атмосферу. На одсисним каналима 
са два дигестора су уграђени пластични центрифугални вентилатори а на 

одсисном каналу са трећег дигестора је уграђен центрифугални 
вентилатор у Еx изведби (дигестор је предвиђен за рад са лако 

запаљивим и запаљивим течностима чије паре образују Еx смеше са 
ваздухом). Сви одсиси су опремљени предфилтерима класе G4 +F9 и 
биполарним јонизаторима. 

Систем одсисне вентилације VО-4 – вентилација Погона за производњу 
мамаца и прашкастих родентицида (Е1) 

Предвиђено је одсисавање ваздуха преко алуминијумске решетке и 
канала од поцинкованог лима, центрифугалним вентилатором. Ваздух се 
одсисава из доње зоне, а пре избацивања у атмосферу филтрира у 

предфилтерима класе G4 +F9 и филтеру од активног угља.  
Систем одсисне вентилације VО-5 – вентилација Производње ТI-BI (Е2) 

Предвиђено је одсисавање ваздуха – опште и локално (са хаубе) преко 
канала од поцинкованог лима, центрифугалним вентилатором. Пошто су 
испарења која се појављују у овој просторији тежа од ваздуха 

предвиђено је да се ваздух одсисава из доње зоне. Приликом 
одсисавања, ваздух се филтрира у предфилтерима класе G4 +FФ9 и 

биполарном јонизатору.  
Систем одсисне вентилације VO-10 – вентилација Производње течних 
родентицида (Е3) 

У овој просторији се налази једна хауба која је везана за овај систем 
одсиса. Ваздух се одсисава кровним пластичним вентилатором који је у 

Еx изведби.  
Систем одсисне вентилације VО-11 –Производње течног инсектицида 
(Е4)  

У овој просторији се налази једна хауба која је везана за овај систем 
одсиса. Ваздух са хаубе се одсисава кровним пластичним вентилатором 

који је у Еx изведби.   
Систем одсисне вентилације VО-12 – општа вентилација просторије за 
производњу течног родентицида и инсектицида (Е3 и Е4) 

Ваздух се из просторија одсисава преко решетки које се постављају у 
доњој зони и даље системом канала од поцинкованог лима доводи до 

кровног пластичног вентилатора преко којег се избацује даље у 
атмосферу. Вентилатор је у Ex изведби.   
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Системи одсисних вентилација складишних просторија VО-6, VO-7, VO-8, 
VO-9 и VO-13 .  
Oдсисавање ваздуха у свим просторијама се врши преко алуминијумске 

решетке и канала од поцинкованог лима центрифугалним вентилаторима. 
Приликом одсисавања, ваздух се филтрира у предфилтерима класе Г4 

+Ф9, филтерима од активног угља или биполарним јонизаторима.  
 
ТРЕТМАН – ФИЛТРАЦИЈА отпадних гасова 

 
Пројектом је предвиђена и изведена уградња тростепених система за 

пречишћавање ваздуха, односно процес пречишћавања ваздуха се 
обавља у три фазе.  
У случају вентилационог  система (општа и радна вентилација) где се у 

одвном гасу могу појавити запаљиви/експлозивни гасови, третман/ 
филтрирање одсисног гаса се спроводи преко: грубог филтра класе G4 

према DIN EN 779, финог филтра F9 према DIN EN 779 и филтра са 
активним угљем, након чега се помоћу вентилатора пречићен избацује у 
атмосферу. 

Процес пречишћавања ваздуха из простора у којима се не појављују 
експлозивни гасови обавља се  у три фазе, тако да одсисни ваздух 

пролази редом кроз: груби филтер класе G4 према DIN EN 779, фини 
филтер F9 према DIN EN 779 и филтер са биполарним јонизаторима, 

након чега се помоћу вентилатора пречићен избацује у атмосферу. 
- Груби филтер класе G4 према DIN EN779  
За први степен филтрације предвиђен је лако заменљив панелни филтер 

за грубу прашину и честице, класе G4 према DIN EN 779.  
- Фини филтер F9 према DIN EN 779 

Лако заменљив панелни филтер за фину прашину, представља други 
степен пречишћавања одсисног ваздуха. Сачињен је од рама од 
подцинкованог лима и синтетичких стаклених влакана као медија, који су 

отпорни на UV зрачење и озон, а који се јављају услед рада јединице за 
фото-оксидацију. Његова уградња је неопходан предуслов за несметан, 

исправан и безбедан рад јединица за фото-оксидацију. 
- Филтер са активним угљем 
Лако заменљив филтер са активним угљем је сачињен од носећег рама 

израђеног од поцинкованог лима и 8 или 16 комада цилиндричних 
патрона активног угља квалитета CМО5, предвиђеног за пречишћавање 

ваздуха од мириса, лакоиспарљивих органских компоненти (VOC) и 
токсичних гасова. 
- Уређаји за биполарну јонизацију 

Уређаји за биполарну јонизацију производе активан кисеоник, који чине 
биполарни јони кисеоника (позитивни и негативни) и молекули озона. 

Активан кисеоник смањује концентрацију полутаната у ваздуху 
повећавањем концентрације јона. 
Биполарном јонизацијом ваздуха смањује се концентрација у ваздуху 

присутних: суспендованих честица формирањем тзв. кластера, већих и 
тежих честица које се лакше и брже таложе, лако испарљивих органских 

компоненти, токсичних и нетоксичних, органских и неорганских гасова и 
пара и мириса, који се у ваздуху третираном биполарном јонизацијом 
оксидишу.  

Предвиђеним техничким решењем обезбеђено је издвајање прашкастих 
материја, као и издвајање адсорпцијом или разградња оксидацијом свих 

органских и неорганских агента из отпадног ваздуха.  
Извор емисија из котларнице (Е6) представља котао, који као енергент 
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користи природни гас. За одвод димних гасова од котла до димњака 
предвиђена је димовна цев од нерђајућег челика са термичком 
изолацијом. Произведена топлота се користи за грејање просторија. 

Емитер котла не поседују системе за смањење емисија. 
Мерење емисија полутаната у ваздух на свих 6 емитера се обавља у обиму 

и учесталости у складу са чланом 4., став 4. Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у ваздух („Службени гласник 
РС“, бр. 71/10). Мерење емисије врши се од стране овлашћене 

организације. 
 

Дифузни или фугитивни извори емисија су неконтролисане емисије са 
саобраћајница за пролазе возила кроз круг фабрике, као и одређене тачке 
транспорта и пресипне тачке материјала које нису унутар неког објекта. 

Дифузне емисије састоје се од прашкастих материја и издувних гасова 
возила. Већи део чврстих честица које се емитују из дифузионих емисија 

су знатно већих димензија од честица из сагоревања или технолошких 
гасова.  
 

У процесу производње основних производа за заштиту биља и биоцида у 
DUOCHEM д.о.о., не користе се материје са снажно израженим мирисима. 

 
Контрола квалитета амбијенталног ваздуха се не врши.  

 
6.4.   Емисије у воду и њихов утицај на животну средину  
 

Податке о емисијама у воду, мониторингу, оператер је дао у захтеву у: 
Поглављу III.6. Емисије штетних и отпадних материја у воде, Прилогу 2., 

табеле 22 – 31 и Прилогу 1.3 Документација – План вршења мониторинга. 
У поступку пројектовања и конципирањa технолошких линија за 
производњу строго се водило рачуна да предметни објект, као и 

активности које се обављају у њему, немају никакав негативан утицај на 
локални систем вода. 

DUOCHEM д.о.о., Београд поседује водну дозволу за пречишћавање и 
испуштање отпадних вода, која је саставни део документације која је 
предата уз захтев за добијање интегрисане дозволе.  

У захтеву за добијање интегрисане дозволе оператер је дао преглед стања 
емисија штетних и отпадних материја у воде. 

На локацији се генеришу следећи токови отпадних вода:  
- технолошке отпадне воде из процеса лабораторијске производње активних 

материја 

- санитарне отпадне воде 
- атмосферске отпадне воде и  

- отпадне воде од прања фабричког круга.  
Технолошке отпадне воде настају у производњи активних материја у 
лабораторији. Настају у току: 

 Испирања талога, међупроизвода или финалног производа, водом у 
циљу отклањања нечистоћа растворених у води, соли алкалних и 

земноалкалних метала, неорганских киселина или база и трагова 
органских растварача који нису уклоњени другим техникама- примарно 
испирање. Примарно испирање врши се смешом за прање која се састоји 

од рецикловане смеше воде и алкохола која се добија у процесу синтезе и 
ако је потребно додаје се технички ацетон. Врши се у дигестору и течност 

од примарног испирања се сакупља у канистере. Из канистера се 
пребацује у суд за упаравање где се упарава на ротационом упаривачу 
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скоро до сува. Дестилат се користи у даљем процесу прања судова као 
смеша за прање, а остатак након дестилације се преноси у PVC кесу и са 
њим се поступа као са опасним отпадом. 

 Oтпадне технолошке воде од секундарног испирања судова и опреме, 
се стварају у мањим количинама (cca 8-10 m3 на годишњем нивоу) и 

испуштају се у двокоморну (запремина сваке коморе је 1,0 m3), 
водонепропусну јаму за неутрализацију, која није повезана ни са једним 
канализационим системом. У циљу спречавања појаве преливања, јама за 

неутрализацију је опремљена са одговарајућим алармним блокадним 
системом. Јама за неутрализацију је снабдевена одговарајућим поклопцем 

и физички је постављена испод надстрешнице објекта. Отпадне воде у 
јами за неутрализацију настају при секундарном испирању посуда и 
уређаја у лабораторији, где се врши производња активних материја за 

биоциде. Технолошке отпадне воде од секундарног испирања су осим 
садржаја органске материје и детерџената, оптерећене и траговима 

активне материје. Сакупљена отпадна технолошка вода у јами за 
неутрализацију/сепарацију након седиментације се помоћу пумпе претаче 
у два џамбо канистера. Приликом претакања води се рачуна да улазно 

црево буде на приближно 10 cm изнад дна јаме као не би дошло до 
претакања муља са дна. Ова вода се лабораторијски испитује на присуство 

органских материја, pH вредност, укупно суспендованих чврстих материја 
као и на друге параметре (са листе опасних материја) које одреди 

референтна лабораторија.  
Уколико резултат анализе воде задовољава критеријуме отпадних вода 
које се могу испустити у канализацију садржај џамбо канистера се 

испушта у спољну канализациону мрежу.  
Уколико резултат анализе не задовољава критеријуме отпадних вода које 

се могу испустити у канализацију оне се пребацују у металне бачве од 200l  
и са њима се поступа као са опасним отпадом. 
Муљ из јаме за неутрализацију се претаче у пластичну бачву широког 

отвора и са њим се поступа као са опасним отпадом. 
Отпадне технолошке воде генеришу се у лабораторијској производњи 

активних материја у укупној количини cca 8-10 m3. 
Укупна количина отпадних вода које се генеришу у кругу фабрике на 
годишњем нивоу износи приближно 60 m3  (податак је добијен на основу 

прорачуна и потрошње воде будући да у фабрици не постоје мерачи 
протока отпадних вода).  

На локацији  фабрике DUOCHEM д.о.о., не постоји постројење за третман 
отпадних вода. 
Систем канализације подељен је на: 

− систем кишне канализације 
− систем фекалне канализације 

− систем технолошке каналаизације 
Кишна канализација раздвојена је на: 
 чисте кишне воде са крова -  директно се уливају у путни канал 

 кишне воде са саобраћајница и паркинга - Потенцијално зауљене 
кишне воде са паркинга и саобраћајница прикупљају се површинским 

бетонским каналима. Све овако прикупљене воде се уливају у таложни 
шахт а затим се уводе у коалесцентни сепаратор за одвајање зауљених 
честица. Након третмана воде се уводе у препумпну станицу кишних вода 

а затим пумпају у путни канал. 
 Фекална  канализација је решена као посебан систем и прикључена 

на спољну канализациону мрежу индустријске зоне. Фекална канализација 
је испројектована тако да ефикасно одведе отпадну воду од санитарних 
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урађаја. Фекалне воде се одводе у спољну фекалну канализациону мрежу. 
Фекалном канализацијом се прихвата и део употребљених вода из 
лабораторије из санитарних просторија и лавабоа, док се други део из 

судопера, где се врши секундарно прање лабораторијског посуђа и опреме 
како је раније описано,води технолошком канализацијом. 

У објекту је пројектована и котларница у оквиру које је предвиђен 
одређени број сливника, виндабона са холендер славином, као и 
прикључак за уређај за омекшавање воде. Све прикупљене воде из 

котларнице се одводе до јаме за хлађење.  
 Систем технолошке канализације је потпуно затворен и 

контролисан и није повезан са канализационом мрежом.Технолошка 
канализације је пројектована само у лабораторији за производњу 
основних производа биоцида, у којој настају технолошке воде које 

захтевају одређени третман (сепарација). Технолошка канализација је 
решена  тако да ефикасно одведе технолошке воде од једне судопере из 

лабораторије у јаму за неутрализацију, укупне запремине 2m³ која није 
директно везана на систем спољне канализације како је  раније детаљно 
описано.   

За евентуалне ексцесне случајеве у производним погонима, у складу са 
применом најбољих доступних технологија, изграђене су одговарајуће 

водонепропусне сливне јаме и танкване из којих се евентуално просуте 
сировине или производ поново враћају у регуларне токове (производњу 

и/или складиштење). Предметне сливне јаме и танкване нису повезане са 
било којим  канализационим системом и представљају један затворен и 
потпуно контролисан систем. 

У току пробног рада извршена су испитивања кишнице са интерних 
саобраћајница после таложника и коалесцентног сепаратора, пре 

упуштања у путни канал од стране акредитоване куће. Оператер је 
доставио извештај о испитивању уз захтев за издавање дозволе. 
 

6.5   Заштита земљишта 
 

Заштиту земљишта, мере за спречавање загађења земљишта и мониторинг 
оператер је обрадио у захтеву за добијање интегрисане дозволе у: 
Поглављу III.7. заштита земљишта и подземних вода, Прилогу 2., табеле 

23 – 31 и  Прилогу 1.3 Документација – План вршења мониторинга. 
План мониторинга земљишта и  подземних вода који је израдио оператер и 

који је саставни део документације која је предата уз захтев, омогућава 
превентивно деловање.  
У нормалним радним условима не може доћи до испуштања загађујућих 

материја у земљиште и подземне воде. Земљиште и подземне воде су у 
потпуности заштићени од могућих загађења, чак и у случају акцидента. 

Ово је обезбеђено преко начина израде и обраде подова, сливних јама, 
танквана и сливних канала у производним, складишним и лабораторијским 
просторијама.   

Оператер предузима све мере у циљу  смањења емисија из дифузионих 
извора. У кругу фабрике пројектом су предвиђена  места за претакање 

сировина великих залиха које се доносе аутоцистернама. Претакање се 
врши уз помоћу брзо растављиве спојнице тако да је цурење, просипање 
сировина сведено на минимум. У зони претакања сировина пројектована је 

и изведена сливна јама преко које је постављена одговарајућа решетка. 
Изведено претакалиште обезбеђује контролисано управљање евентуално 

просутим количинама сировина (ексцесни случајеви),односно онемугућава 
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њихово неконтролисано разливање на саобраћајницу и даље у кишни  
канализациони канал, односно земљиште. 
Сладишта сировина и готовог производа су затворене просторије. Нема 

отворених и ненаткривених складишта на локацији оператера. 
 

6.6.   Управљање отпадом 
 
Податке о управљању отпадом, предузетим мерама за управљање отпадом, 

мониторингу, оператер је дао у захтеву у: Поглављу III.8. Управљање 
отпадом, Прилогу 2., табеле 35 – 37, Прилогу 1.1.5. План управљања 

отпадом и Прилогу 1.1.3. Документација – План вршења мониторинга. 
У процесу производње DUOCHEM д.о.о., Београд, генерише се опасан 
отпад: 

− отпади од органске хемијске прераде-талози и остаци реакција,у 
количини од 5 kg на годишњем нивоу; 

− течности за прање на бази воде и матичне течности у количини од 
1000 kg на годишњем нивоу; 

− муљеви од третмана отпадних вода који садрже опасне супстанце у 

количини од 5 kg на годишњем нивоу; 
− чврсти отпади који садрже опасне супстанце у количини од 20 kg на 

годишњем нивоу; 
− отпади од уља и остатака течних горива у количини од 5 kg на 

годишњем нивоу; 
− отпади од амбалаже која садржи опасне супстанце или је 

контаминирана опасним супстанцама ; 

− апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање контаминиране 
опасним супстанцама и заштитна одећа у запремини од 50 l на 

годишњем нивоу; 
−  електрични и електронски отпад. 
и неопасан отпад (амбалажни отпад који не садржи опасне супстанце, 

комунални отпад, дрвени отпад, папирни отпад, електрични и електронски 
отпад који не садржи опасне супстанце). 

Оператер је у захтеву дефинисао процес управљања отпадом у 
постројењу: сакупљање и раздвајање отпада, привремено складиштење 
отпада, превоз отпада, упућивање отпада на третман и рециклажу код 

других оператера, контролу и мерење (анализе) отпада и документовање и 
извештавање. 

Оператер нема сопствено постројење за третман отпада. 
Отпад који је могуће користити у смислу искоришћења енергије се не 
користи у те сврхе, нити предузеће поседује дозволу за искоришћење 

отпада у енергетске сврхе, нити је у плану да се користи у будућности. 
Оператер не врши одлагање отпада нити има сопствену локацију где врши 

одлагање отпада, већ сав генерисан отпад предаје овлашћеним 
организацијама који отпад превозе до места коначног третмана, односно 
одлагања.  

Планом управљања отпадом оператер је дефинисао: мере које се 
предузимају у циљу смањења производње отпада, документацију о отпаду 

који настаје у процесу рада постројења (врсте, састав и количине отпада), 
раздвајање отпада, начин складиштења, третмана и одлагања отпада, 
мере заштите од пожара и експлозије и мере заштите животне средине и 

здравља људи. 
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6.7   Бука и вибрације 
 
Податке о буци и вибрацијама, мерама за смањење нивоа буке и 

мониторингу оператер је дао у захтеву у: Поглављу III.9. Бука и 
вибрације, Прилогу 2., табела 38, Прилогу 1.3 Документација – План 

вршења мониторинга.  
На предметној локацији се јавља бука коју искључиво праве моторна 
возила чији максимални интензитет не захтева примену посебних мера 

заштите на раду. производне, лабораторијске и складишне активности, 
практично не изазивају никакву посебну буку која би реметила нормалне 

радне услове у производним, лабораторијским и складишним просторима, 
а самим тим немају никакав негативан утицај животну средину. 
Производне, лабораторијске и складишне активности , такође не изазивају 

никакве посебне вибрације које би реметиле нормалне радне услове у 
производним, лабораторијским и складишним просторима, а самим тим 

немају никакав негативан утицај на животну средину. 
Мерења буке у кругу фабрике и у животној средини до сада нису вршена  
од стране овлашћене организације.  

Оператер у захтеву наводи и да током редовног рада фабрике за 
производњу средстава за заштиту биља и биоцида нема значајних извора 

вибрација у животној средини. 
 

6.8   Ризик од удеса и план хитних мера 
 
Оператер је у захтеву за издавање интегрисане дозволе навео да 

постројење DUOCHEM д.о.о., Београд у поступку редовног рада и 
извођења активности у процесу производње основних производа за 

заштиту биља и биоцида као и лабораторијске синтезе активних материја 
користи опасне материје  које се налазе на Листи опасних материја и 
њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа 

које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса. 
Максималне количине опасних материја (сировина и готових производа), 

које се могу наћи у објекту (складишта, производни погони, лабораторија) 
знатно су ниже  од прописаних вредности за које је прописана обавеза 
оператера севесо постројења, односно комплекса, те не подлеже изради 

документа Политика превенције удеса, нити докумената Извештај о 
безбедности и План заштите од удеса (Поглавље III.10. захтева). 

Системи заштите од пожара предвиђени су у складу са противпожарним 
нормама. 
За гашење евентуалних пожара на објекту, односно претежно за хлађење 

конструкције објекта у случају пожара, предвиђена је спољна и 
унутрашња хидрантска мрежа. Укупна количина воде потребна за 

гашење пожара у објекту, зависно од степена отпорности објекта према 
пожару и категорије технолошког процеса према угрожености од пожара, 
детаљно је прорачуната и обрађена у Плану заштите од пожара ког је 

оператер доставио уз Захтев за издавање интегрисане дозволе на увид.  
За почетно гашење пожара постављен је потребан број одговарајућих 

ручних апарата за гашење пожара, преносних и превозних, а у складу са 
проценом угрожености од пожара и физичко-хемијским особинама 
материја које се користе у овом објекту. Тип и број апарата за почетно 

гашење пожара је одређен и на основу могућих врста пожара, према 
стандарду “Класификација пожара према врсти запаљивих материја” ЈУС 

ИСО 3941 (“Службени лист СРЈ” бр. 5/94). У циљу спровођења заштите од 
пожара, на основу одговарајућих критеријума, одређена су средства за 
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гашење, тип, капацитет и број противпожарних апарата и плански 
представљен њихов распоред у објекту. 
Оператер не поседује базен за сакупљање контаминираних вода насталих 

у току гашења пожара. Контаминиране воде би се одводиле ободним 
каналима до танквана и сливних јама које нису повезане са 

канализационим системом. Након гашења пожара контаминирана вода би 
се пребацила у џамбо канистере и са њом би се поступало у складу са 
упутством о поступању са опасним отпадом.  

Уз захтев за добијање интегрисане дозволе оператер је доставио Решење 
Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације Сремске 

Митровице, Одсека за превентиву и заштиту у коме се наводи да су 
спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком 
документацијом.  

У Поглављу III.11.захтева оператер је обрадио мере у случају нестабилних 
начина рада постројења.  

 
6.9  Процена мера у случају престанка рада постројења 
 

План мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања 
постројења којим се умањују или у потпуности уклањају негативни утицаји 

рада фабрике за производњу основних производа за заштиту биља и 
биоцида на животну средину приложен је у склопу захтева за добијање 

интегрисане дозволе у Поглављу III.12. Дефинитивни престанак рада 
постројења или његових делова, а детаљније је обрађен у Прилогу 1.1.8. 
План мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања 

постројења. 
Овим планом дефинисани су кораци којима би се дефинитивни престанак 

рада постројења, демонтажа опреме и објеката и враћање земљишта у 
стање пре изградње фабрике, спроводило би се кроз активности: 
обустављање процеса производње, чишћење и демонтажа опреме, 

демонтажа инсталација, продаја или уклањање инфраструктурних објеката 
са темељима, продавање или одвођење демонтиране опреме на 

предвиђену локацију, враћање предметне површине у стање у коме се она 
може користити у пољопривредне сврхе рекултивацијом и 
ревитализацијом. Уклањање свих путева, темеља и саобраћајница као 

најгори сценарио налази се у склопу наведеног плана. 
 

6.10   Закључак процене 
 
Захтев за издавање интегрисане дозволе који је оператер DUOCHEM 

д.о.о., Београд, предао Покрајинском секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине израђен је у складу са Законом о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(Службени гласник РС, број 135/04) као и Правилником о садржини, 
изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе 

(Службени гласник РС, број 30/06).  
Оператер је уз захтев за издавање интегрисане дозволе поднео и потребну 

документацију у складу са чланом 9. Закона о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине.  
Захтев за издавање интегрисане дозволе који је поднео оператер садржи 

све што је прописано постојећом законском регулативом. У захтеву је 
оператер јасно приказао усклађеност рада  постројења са одредбама 

Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине и усклађеност рада постројења са најбољим доступним техникама. 
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III   УСЛОВИ 
 

1. Важност интегрисане дозволе и рок за подношење новог захтева 
 

1.1   Важност 
 
Ова дозвола важи 10 (десет) година. 

Важност дозволе је до 19. 04. 2022. године 
 

1.2   Рок за подношење новог захтева 
 
Септембар 2021.године 

 
2. Рад и управљање постројењем 

 
2.1   Рад и управљање 
 

Предузеће DUOCHEM д.о.о., Београд бави се лабораторијском 
производњом основних производа биоцида (активне материје) и 

индустријском производњом одређеног асортимана формулација средстава 
за уништавање инсеката (инсектицида), глодара (родентицида) и 

производњу мамаца.  
У лабораторији се одвија производња три активне материје, молекула 
куматетралила, бромадиолона и бродифакума, које припадају истој групи 

органских једињења, деривата 4-хидрокси кумарина. 
Активне матрерије добијају се у процесу вишеступне синтезе при чему се 

сваки међу производ обрађује и изолује и анализира. Процес није 
континуалан већ шаржни (batch process).  
Процес производње састоји се од примене различитих именованих и не-

именованих реакције синтезе финих органских хемикалија (Fine Organic 
Chemicals) као што су: Friedl Craftsovo ациловање, Michaelova кондензација, 

Алдолна кондензација, Борохидридна редукција, eлиминација воде и друге. 
Индустријска производња формулација средстава за уништавање инсеката 
(инсектицида), глодара (родаентицида) и производњу мамаца подразумева 

намешавање сировина по одређеним рецептурама, хомогенизацију у 
шаржним хомогенизаторима и паковање. У процесу производње учествују 

активне материје, запаљиве сировине, сировине ''великих залиха'', 
сировине за прашкасте формулације и ''остале'' сировине које се 
складиште у веома малим количинама.  

Инсталисани капацитет лабораторијске производње је једна шаржа (1,5 kg 
активне материје) за једну радну недељу, а планирани обим годишње 

производње је 50 kg активне материје. Пројектовани и инсталисани 
капацитети технолошких линија за индустријску производњу инсектицида 
течне формулације је 105 t/god, родентицида течне формулације је 28 

t/god, родентицида прашкасте формулације 7 t/god и одређених мамаца по  
500 kg/смени што у на укупном годишњем нивоу износи 112 t/god.   

Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом 
послова. 
 

2.2   Радно време 
 

Производња се одвија у првој смени, осам (8) радних сати дневно, пет (5) 
радних дана у недељи.  
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2.3   Услови за управљање заштитом животне средине 
 

DUOCHEM д.о.о., Београд је установила и примењиваће Систем 
управљања заштитом животне средине (ЕМС) у складу са међународним 

стандардом  ISO 14001: 2004. Системом су обухваћени сви аспекти 
заштите животне средине који се односе на рад постројења и производњу 
основних производа за заштиту биља и биоцида. 

Непрестано ће се унапређивати Систем управљања заштитом животне 
средине од стране руководства DUOCHEM д.о.о. и стално ће се 

промовисати његово побољшање у складу са захтевима ISO 14001: 2004. 
Руководство DUOCHEM д.о.о. ће успоставити, пратити и преиспитати 
релевантне циљеве и планове у области заштите животне средине, као и 

програме за њихово испуњење, обезбедити потребна средства за њихову 
реализацију. 

Осигураће се да сви запослени у потпуности буду свесни својих 
одговорности и обавеза, које су описане у Систему управљања заштитом 
животне средине, и обезбедити њихово активно учешће у одржавању и 

развијању Система. 
Руководство ће обезбедити сталне обуке и образовања, као и подстицање 

запослених на развој свести и одговорности о заштити животне средине.  
Контролом производних процеса обезбедиће се ефикасност мера заштите 

животне средине. 
Унапређиваће се и подстицати размена информација о раду постројења и 
предузетим мерама заштите животне средине, као и размена знања и 

искустава из области  заштите животне средине, између оператера и 
локалне заједнице.  

 
3. Коришћење ресурса 
 

3.1   Сировине, помоћни материјали и друго 
 

Оператер ће предузети све неопходне мере за ефикасно коришћење 
сировина и помоћних материјала  у свим деловима процеса, имајући 
посебно у виду смањење стварања отпада, узимајући у обзир најбоље 

праксе за ову врсту делатности. 
Утовар и истовар, као и складиштење материјала вршиће се на за то 

одређеним местима уз предузимање неопходних мера да не дође до било 
каквог просипања истих. 
 

3.2   Вода 
 

Технолошки постуци и концепција технолошких линија су усаглашени  са 
ВАТ захтевима и представљају оптимално решење са аспекта потрошње 
воде. 

Обавезује се оператер да у процесу производње основних производа за 
заштиту биља и биоцида свуда где је то могуће смањи количине воде која 

се користи.  
 
3.3   Енергија 

 
Технолошки постуци и концепција технолошких линија су усаглашени  са 

ВАТ захтевима и представљају оптимално решење за ефикасно коришћење 
енергије. 



 27 

Обавезује се оператер да ће и даље обезбеђивати ефикасно коришћење 
енергије у свим деловима производње где је то могуће.   
 

4. Заштита ваздуха 
 

4.1   Процес рада и постројења за третман 
 
Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће 

омогућити да постројења за третман отпадних гасова задовоље прописане 
услове.  

Обавезује се оператер да ће управљати, одржавати и контролисати рад 
система за третман отпадних гасова и о томе водити редовну евиденцију. 
 

4.2   Граничне вредности емисија 
 

Обавезује се оператер да емисије загађујућих материја не прелазе 
граничне вредности које су дефинисане у Tабелама III-1-6: 
 

Емисиона тачка :      Е 1 
Локација:                 одсисни  вентилациони систем радне вентилације  

    постројења  за производњу мамаца  
Уређај за  

третман/пречишћавање: груби филтер G4 према DIN  EN 779; фини филтер 
F9  према DIN EN 779; уређај за биполарну 
јонизацију     

Висина емитера:   емитер је инсталисан у производном погону, који 
пролази кроз кровну конструкцију 

 
Табела III-1 –    Граничне вредности емисија у ваздух (резултати су  

прерачунати на нормалне услове сувог отпадног ваздуха) 

 

Загађујућа материја 

 

ГВЕ (mg/Nm3) 

Укупне прашкасте материје 2  (за >5g/h) 

 
Емисиона тачка :      Е 2 

Локација:                 Вентилациони систем производног погона  
Уређај за третман/ 
пречишћавање:       груби филтер G4 према DIN  EN 779; фини филтер F9  

према DIN EN 779; уређај за биполарну јонизацију     
 

Висина емитера:   емитер је инсталисан у производном погону, који 
пролази кроз кровну конструкцију 

 
Табела III-2 –   Граничне вредности емисија у ваздух (резултати су 

прерачунати на нормалне услове сувог отпадног ваздуха) 

 

Загађујућа материја 

 

ГВЕ (mg/Nm3) 

Парафински угљоводоници 20 (за >100g/h) 

 
Емисиона тачка :      Е 3 

Локација:                 Вентилациони систем постројења течне формулације  
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Уређај за третман/ 
пречишћавање:       груби филтер G4 према DIN  EN 779; фини филтер F9  

према DIN EN 779; филтер од активног угља 

Висина емитера:   емитер је инсталисан у 
производном погону, који пролази кроз кровну 

конструкцију 
 
Табела III-3 –   Граничне вредности емисија у ваздух (резултати су   

прерачунати на нормалне услове сувог отпадног ваздуха) 
 

Загађујућа материја 
 

ГВЕ (mg/Nm3) 

Органске материје изражене  
као укупни угљеник 

50 (за >500g/h) 

 
Емисиона тачка :       Е 4 

Локација:                  Вентилациони систем мешања течних инсектицида 
Уређај за третман/ 
пречишћавање:       груби филтер G4 према DIN  EN 779; фини филтер F9  

према DIN EN 779; филтер од активног угља или 
биполарни јонизатор 

Висина емитера:   емитер је инсталисан у 
производном погону, који пролази кроз кровну 
конструкцију 

 
Табела III-4 –  Граничне вредности емисија у ваздух (резултати су  

прерачунати на нормалне услове сувог отпадног ваздуха) 
 

Загађујућа материја 
 

ГВЕ (mg/Nm3) 

Парафински угљоводоници 20 (за >100g/h) 

 

Емисиона тачка :       Е 5 
Локација:                  Вентилациони испуст дигестора лабораторије 
Уређај за третман/ 

пречишћавање:       груби филтер G4 према DIN  EN 779; фини филтер F9  
према DIN EN 779; уређај за биполарну јонизацију 

Висина емитера:   емитер је инсталисан у производном погону, који 
пролази кроз кровну конструкцију 

 

Табела III-5 –   Граничне вредности емисија у ваздух (резултати су 
прерачунати на нормалне услове сувог отпадног ваздуха) 

   

Загађујућа материја 

 

ГВЕ (mg/Nm3) 

Toluen 20 (за >100g/h) 

HCl 30 (за >150g/h) 

Aceton 20 (за >100g/h) 

Etanol 20 (за >100g/h) 

 

Емисиона тачка :       Е 6 
Локација:                  Емитер котла 
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Уређај за третман/      
пречишћавање:        нема 
Висина емитера:   емитер је инсталисан у производном погону, који           

пролази кроз кровну конструкцију 
Гориво:                     природни гас 

 
Табела III-6 –  Граничне вредности емисија у ваздух (резултати су   

прерачунати на нормалне услове сувог отпадног ваздуха 

и реф. Вредности кисеоника од  3%) 

Загађујућа материја 

 

ГВЕ (mg/Nm3) 

СО 100 

азотни оксиди изражени као NO2 

 
100 

 
4.3.   Тачкасти извори емисија 

 
Обавезује се оператер да води производњу тако да загађујуће материје 

које се испуштају  у ваздух на свим тачкастим изворима буду у складу са 
вредностима у Табелама III-1-6. 
 

У случају прекида рада уређаја за смањење емисија оператер мора о томе 
одмах обавестити надлежни орган, Покрајински секретаријат за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. 
 
4.4.   Дифузни извори емисија 

 
Обавезује се оператер да предузме све потребне мере како би се емисија 

из дифузних извора емисија свела на минимум. 
 
4.5.   Мириси  

 
Обавезује се оператер да обезбеди да се све активности у постројењу које 

резултирају емисијама у атмосферу одвијају на начин који обезбеђује да 
нема никаквог мириса ван граница постројења услед одвијања ових 
активности.  

 
4.6.  Концентрација загађујућих материја у ваздуху и утицај на  

квалитет ваздуха  
 
Оператер ће водити производни процес тако да нема великих одступања у 

квалитету ваздуха у околини постројења. 
 

4.7.   Контрола и мерење које врши оператерОбавезује се оператер да 
врши контролу и мониторинг загађујућих материја сходно динамици 
дефинисаној у Табелама III-7- 11:  

 
Емисиона тачка :        E 1 

Локација:                   одсисни  вентилациони систем радне вентилације  
                                  постројења  за производњу мамаца  
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Табела III-7              Праћење емисија у ваздух – Емисиона тачка E1  

                                  (одсисни  вентилациони систем радне вентилације  
                                   постројења  за производњу мамаца) 

 

Загађујуће материје 

који се контролишу 
 

Динамика мерења  

  Узорковање/анализа 

Укупне прашкасте 
материје 

2 x годишње  SRPS ISO 9096 
  

  
 
Емисионе тачке:        Е 2  и Е 4 

Локација:                  Вентилациони системи производног погона и 
                                 мешања течних инсектицида                  

               
Табела III-8              Праћење емисија у ваздух – Емисионе тачке Е2  и Е4 

                                     (Вентилациони системи производног погона и мешања    

течних инсектицида)    
 

Загађујуће материје 
који се контролишу 

 

Динамика мерења  
  Узорковање/анализа 

Парафински 

угљоводоници 

2 x годишње  SRPS EN 13649 

 

 

Емисиона тачка :        Е 3 
Локација:                   Вентилациони систем постројења течне формулације 
Табела III-9                Праћење емисија у ваздух – Емисиона тачка Е3  

                                  (Вентилациони систем постројења течне формулације) 
 

Загађујуће материје 
који се контролишу 

 

Динамика мерења  
  Узорковање/анализа 

Органске материје 

изражене као укупни 
угљеник 

2 x годишње  SRPS EN 12619 

 

 

 
Eмисиона тачка :        Е 5 

Локација:                   Вентилациони испуст дигестора лабораторије 
 

Табела III-10              Праћење емисија у ваздух – Емисиона тачка Е5  
                                  (Вентилациони испуст дигестора лабораторије) 
 

Загађујуће материје 
који се контролишу 

 

Динамика мерења Узорковање/анализа 

Toluen 2 x годишње SRPS EN 13649 

HCL 2 x годишње SRPS EN 1911-1,2,3 

Aceton 2 x годишње SRPS EN 13649 

Etanol 2 x годишње SRPS EN 13649 
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Емисиона тачка :        Е 6 
Локација:                   Емитер котла 

 
Табела III-11             Праћење емисија у ваздух – Емисиона тачка Е6  

                                 (Емитер котла) 
 

Загађујуће материје 
који се контролишу 
 

Динамика мерења  
  Узорковање/анализа 

CO 2 x годишње SRPS EN 15058 

NO2 2 x годишње SRPS EN  14792 

 

(За мерења емисије загађујућих материја и одређивање услова мерења 
користиће се референтне методе прописане у Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник 

РС“, бр. 71/10). 
 

За мерење емисије загађујућих материја за које нису стандардизоване CEN 
методе, могу се користити национални и међународни стандарди. Осим 
референтних метода, могу се користити и друге методе мерења ако се 

може доказати њихова еквивалнетност. 
Периодична мерења вршиће се од стране овлашћене стручне организације 

за обављање такве врсте мерења. 
 
Обавезује се оператер да ће управљати, одржавати и контролисати рад 

уређаја за третман отпадних гасова и о томе водити редовну евиденцију. 
Контролу рада уређаја за третман отпадних гасова оператер ће вршити у 

складу са упутством произвођача и интерним упутсвом DUOCHEM-a д.о.о. 
a сходно динамици  дефинисаној у овим упутствима. 
Обавезује се оператер да уграђене мераче степена запрљаности филтера 

(dPS) који алармирају у случају достизања дозвољеног нивоа 
запрљаности, одржава у исправном и функционалном стању. 

Оператер ће запрљане филтере заменити новим, а са истим поступити као 
са опасним отпадом. 
 

4.8.   Извештавање 
 

Оператер ће извештавати надлежни орган, Покрајински секретаријат  
задужен за послове заштите животне средине – сектор за инспекцијске 
послове и сектор за чистије производњу, обновљиве изворе енергије и 

одрживи развој, о извршеним мерењима најмање један пут годишње. 
Оператер ће обавестити надлежни орган, Покрајински секретаријат  

задужен за послове заштите животне средине – сектор за инспекцијске 
послове и сектор за чистије производњу, обновљиве изворе енергије и 
одрживи развој, о резултатима повремених мерења најкасније у року од 30 

дана од извршеног мерења. 
Уколико дође до прекорачења граничних вредности емисија или удеса 

(неконтролисаног испуштања загађујућих материја у ваздух) оператер је 
дужан да одмах о томе обавести надлежни орган, Покрајински 

секретаријат задужен за послове заштите животне средине – Сектор за 
инспекцијске послове и Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе 
енергије и одрживи развој. 
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Обавеза је оператера да Агенцију за заштиту животне средине извештава о 
мониторингу загађујућих материја које се емитују у ваздух до 31.03. 
текуће године за претходну годину. 

   
5.  Отпадне воде 

 
5.1   Процес рада и постројења за третман 
       

Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће 
омогућити да квалитет испуштених вода одговара условима за испуштање 

отпадних вода у канализациону мрежу и путни канал/ реципијент. 
Обавезује се оператер да не дозволи упуштање технолошке отпадне воде у 
канализациони систем ни у путни канал, као ни  мешање технолошке 

отпадне воде са другим отпадним водама из постројења. 
Обавезује се оператер да изграђене објекте за сакупљање,транспорт, 

каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржава у 
исправном и функционалном стању и у свему према техничкој 
документацији.   

Обавезује се оператер да континуирано мери количине отпадних вода и 
испитује биохемијске и механичке параметре квалитета отпадних вода пре 

упуштања у реципијент ( путни канал и месну канализацију). 
 

5.2   Емисије у воду 
 
Оператер не упушта директно генерисане отпадне воде из постројења у 

површинске и подземене воде. 
 

5.3   Концентрације штетних и опасних материја у водама 
 
Обавезује се оператер да квалитет испуштених отпадних вода у путни 

канал не наруши прописане услове за испуштање отпадних вода у водоток 
друге класе, а на основу Уредбе о класификацији вода („Службени гласник 

СРС“, бр. 5/68) и Уредбе о категоризацији вода („Службени гласник СРС“, 
бр. 5/68).  
Обавезује се оператер да се зауљене атмосферске воде као и воде од 

прања са платоа и манипулативних површина одводе у реципијент 
искључиво преко сепаратора уља и масти. 

Обавезује се оператер да санитарне отпадне воде и технолошке отпадне 
воде из јаме за неутрализацију након испитивања од стране акредитоване 
куће упушта у месну канализацију општине Стара Пазова у складу са 

Одлуком о пречишћавању и одвођењу отпадних и атмосферских вода, СО 
Стара Пазова, од 08.03.2002. године и према условима и сагласности 

овлашћеног комуналног предузећа. 
 
Водна тела примају испуштене отпадне воде 

 
Ни једна супстанца не сме бити испуштена на начин или у концентрацији 

која ће нанети трајне штете по флору и фауну реципијента које прима 
испуштене отпадне воде.  
Обавезује се оператер да квалитет испуштених отпадних вода у путни 

канал буде такав да задовољава вредности дате у Табели III-12: 
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Табела III-12 – Граничне вредности загађујућих материја 
 

 
Параметар 

 
Граничне вредности загађујућих 
материја  

T [˚C]  

pH 6,8-8,5 

Електропроводљивост [mS/cm] - 

Мутноћа [NTU] - 

Нитрати [mg/l] 10 

Хлориди [mg/l] - 

Фосфати [mg/l] - 

Сулфати [mg/l] - 

Растворени кисеоник мин 6 

HPK [mgO2/l] 150 

BPK5[mgO2/l] 4 

Суспендоване материје [mg/l] 30 

Таложне материје после 2 h [mg/l] - 

Фенолни индекс [mg/l] 0,001 

Масти и уља [mg/l] без 

Pb [mg/l] 0,05 

Zn [mg/l] 0,2 

Cr [mg/l] 0,1 

Cd [mg/l] 0,005 

Ni  [mg/l] 0,05 

 

Обавезује се оператер да у случају загађивања вода реципијента (на пр. 
услед хаварије на постројењу) предузме све мере за спречавање, односно 

за смањивање и санацију загађења вода реципијента и да планира 
средства и рокове за њихово остваривање. 
  

 
5.4   Контрола и мерење које врши оператер 

 
Обавезује се оператер да врши контролу и мониторинг загађујућих 
материја сходно динамици дефинисаној у Табели- III-13: 

 
Табела - III-13 – Мониторинг загађујућих материја 

 

 

Загађујућа материја 

 

Динамика 
мерења 

              

       Мерење 

T [˚C] 4 пута годишње SRPS.H.Z1.106/6 

pH 4 пута годишње ISO 10523 

Електропроводљивост [mS/cm] 4 пута годишње ISO 7888 

Мутноћа [NTU] 4 пута годишње ISO 7027 

Нитрати [mg/l] 4 пута годишње SRPS ISO 7890-3 

Хлориди [mg/l] 4 пута годишње SRPS ISO 9297 

Фосфати [mg/l] 4 пута годишње ISO 6878 

Сулфати [mg/l] 4 пута годишње ISO 10304; ISO 22743 

Растворени кисеоник 4 пута годишње SRPS ISO 5814 

HPK [mg/l] 4 пута годишње ISO 6060 
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BPK5[mg/l] 4 пута годишње SRPS ISO 5815 

Суспендоване материје [mg/l] 4 пута годишње ISO 11923 

Таложне материје после 2 h 
[mg/l] 

4 пута годишње APHA/AWWA/WEF 2540 F 

Фенолни индекс [mg/l] 4 пута годишње SRPS ISO 6439;  
ISO 14402 

Масти и уља [mg/l] 4 пута годишње ISO 9377-2 

Pb [mg/l] 4 пута годишње ISO 8288; EN ISO 11885 

Zn [mg/l] 4 пута годишње ISO 8288; EN ISO 11885 

Cr [mg/l] 4 пута годишње ISO 9174 

Cd [mg/l] 4 пута годишње ISO 8288; ISO 5961 

Ni  [mg/l] 4 пута годишње ISO 8288 

 

Све методе мерења морају бити имплементиране тако да испуњавају 
услове наведене у Прилогу 1 Уредбе о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени 

гласник РС“, бр. 67/11) 
Мерења квалитета вода вршиће се од стране овлашћене стручне 

организације за обављање такве врсте мерења.  
Мерење квалитета вода вршити на испусту отпадних вода у реципијент у 

путни канал. 
Узорци ће се узимати у складу са ISO 5667-10. 
 

5.5    Извештавање 
 

Оператер ће извештавати надлежни орган, Покрајински секретаријат  
задужен за послове заштите животне средине – Сектор за инспекцијске 
послове и Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и 

одрживи развој као и Покрајински секретаријат задужен за послове из 
области водопривреде, Републичку дирекцију за воде, о извршеним 

мерењима једанпут годишње. 
Уколико дође до неконтролисаног испуштања загађујућих материја у 
упојни канал, оператер је дужан да одмах о томе обавести Покрајински 

секретаријат задужен за послове заштите животне средине – Сектор за 
инспекцијске послове и Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе 

енергије и одрживи развој, као и Покрајински секретаријат задужен за 
послове водопривреде, односно Републичку дирекцију за воде. 
Обавезује се оператер да доставља редовне годишње извештаје о 

контроли и мерењима квалитета отпадних вода у фабрици за производњу  
основних производа за заштиту биља и биоцида DUOCHEM д.о.о. Агенцији 

за заштиту животне средине најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну годину. 
 

6. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања 
 

Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће 
омогућити да се спречи свако загађивање земљишта на локацији 
DUOCHEM д.о.о. у Новој Пазови. 

Оператер ће у случају било каквог неконтролисаног испуштања 
загађујућих материја у земљиште одмах о томе обавестити надлежни орган 

и  у најкраћем року изврши санацију тог дела земљишта.  
Отпад који се привремено складишти на локацији, мора бити сакупљан и 
одложен на места одређена за то и заштићена од цурења и пропуштања. 
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Складиште индустријског отпада који се користи као секундарна сировина 
треба да има стабилну и непропусну подлогу са одговарајућим системима 
за заштиту од атмосферских утицаја, удеса и пожара. 

Оператер ће спречити свако директно испуштање отпадних вода са 
локације у подземно водно тело. 

Обавезује се оператер да у циљу праћења промена нивоа подземних вода 
и контроле промене квалитета подземних вода у року не дужем од годину 
дана (најкасније април 2013. год.) постави систем пијезометара у 

непосредној околини фабрике према условима надлежног водопривредног 
предузећа и пројекту урађеном од стране овлашћене куће. 

Квалитет подземних вода, односно њихове физичко-хемијске особине 
потребно је контролисати квартално. 
Све анализе квалитета подземних вода вршити од стране стручне 

организације овлашћене за те послове. 
 

7. Управљање отпадом  
 
Oбавезује се оператер да у току обављања своје редовне активности, 

нестабилних режима рада, као и након престанка рада, управља отпадом 
тако да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну 

средину. 
 

7.1   Производња отпада 
 
Обавезује се оператер да у току редовног рада постројења обезбеди 

примену начела хијерархије управљања отпадом  односно предузме све 
мере са циљем смањења производње  отпада, посебно опасног отпада, 

смањења коришћења ресурса, и  где год је могуће обезбеди поновну 
употребу и рециклажу, односно, искоришћење насталог  отпада. 
 

7.2   Сакупљање и одвожење отпада 
 

Обавезује се оператер да разврстава отпад према месту настанка, пореклу 
и предвиђеном начину поступања са истим. 
Обавезује се оператер да врши сакупљање разврстаног отпада одвојено, у 

складу са потребом будућег поступања са истим. 
Обавезује се оператер да ако није у стању да организује поступање са 

отпадом у складу са горе наведеним, преда отпад лицу које је овлашћено 
за сакупљање и транспорт отпада, тј. које поседује одговарајућу дозволу. 
 

7.3   Привремено складиштење отпада 
 

Обавезује се оператер да отпад складишти на местима која су технички 
опремљена за привремено чување отпада на локацији. 
Отпад се не може складиштити на простору, као и на манипулативним 

површинама које нису намењене за складиштење.  
Складиште отпада који се користи као секундарна сировина треба да има 

стабилну и непропусну подлогу са одговарајућим системима за заштиту од 
атмосферских утицаја, удеса и пожара. 
Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији 

постројења дуже од 12 месеци.  
Приликом складиштења опасан отпад се пакује у одговарајуће посуде и 

обележава налепницом која садржи следеће податке: индексни број и 
назив у складу са Каталогом отпада, ознаку према Листи категорија, 
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ознаку према Листи компоненти које га чине опасним, ознаку према Листи 
карактеристика које га чине опасним, физичко својство отпада, количину, 
податке о власнику отпада и квалификованом лицу одговорном за 

поступање са опасним отпадом, као и упозорење да је у питању опасан 
отпад. 

Складиште опасног отпада мора бити физички обезбеђено, закључано и 
под сталним надзором. Забрањено је мешање различитих категорија 
опасних отпада или мешање опасног отпада са неопасним отпадом.   

Оператер ће управљање посебним токовима отпада у потпуности 
ускладити са прописаним законским и подзаконским актима у области 

управљања отпадом. 
 
7.4   Превоз отпада 

 
Обавезује се оператер да за превоз отпада ван локације постројења може 

ангажовати искључиво превозника који испуњава све захтеве који су 
регулисани посебним прописима о транспорту и који има одговарајућу  
дозволу надлежног органа, за транспорт отпада. 

Обавезује се оператер да интерни превоз, утовар и истовар отпада у 
оквиру локације обавља на начин који ће онемогућити расипање отпада, 

распршивање и друге негативне утицаје на животну средину.  
 

7.5   Прерада отпада, третман и рециклажа 
 
Генерисани отпад који се може користити за поновну употребу производа 

за исту или другу намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради 
добијања сировине за производњу истог или другог производа, као 

секундарна сировина, за енергетско искоришћење, оператер је обавезан 
да преда лицу које је овлашћено за те послове тј. има одговарајућу 
дозволу надлежног органа. 

Обавезује се оператер да са следећим идентификованим врстама отпада 
поступа у складу са прописаним операцијама наведеним у Табелама III-14- 

Опасан отпад: 
 
Табела III-14 - Опасан отпад 

 

Врста отпада 

 

Индексни број Поновно 

искоришћења/депоновање 

Отпади од органске 

хемијске прераде 
 

- талози и остаци  
реакција 
 

- течности за прање на 
бази воде и матичне 

течности 
 

- муљеви од третмана 

отпадних вода који 
садрже опасне 

супстанце 

07 

 
 

07 01 08 
 
 

07 01 01; 
07 04 01; 

07 07 01  
 
07 01 11 

 

 
 

R/предаја овлашћеном оператеру 
 
 

R/предаја овлашћеном оператеру 
R/предаја овлашћеном оператеру 

R/предаја овлашћеном оператеру 
 
R/предаја овлашћеном оператеру 

 

Чврсти отпади који 07 04 13 R/предаја овлашћеном оператеру 
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садрже опасне 
супстанце - од 

чишћења 

 

Отпади од уља и 

остатака течних 
горива 
 

- уље из сепаратора 
уље/вода 

13 

 
 
 

13 05 06 

 

 
 
 

R/предаја овлашћеном оператеру 
 

Отпади од амбалаже  
и крпе за брисање 

 
- амбалажа која садржи 

остатке опасних 

супстанци или је 
контаминирана 

опасним супстанцама 
 

- адсорбенти, филтерски 

материјали, крпе за 
брисање и заштитна 

одећа  

15 
 

 
15 01 10 
 

 
 

 
 
15 02 02 

 
 

 

 
 

 
R/предаја овлашћеном оператеру 
 

 
 

 
 
R/предаја овлашћеном оператеру 

 

 

Табела - III-15 - Неопасан отпад 
 

Врста отпада Индексни број Поновно 
искоришћења/депоновање 

Отпади од амбалаже  
 
- пластична амбалажа 

 
- стаклена амбалажа 

 
- папирна/картонска 

амбалажа 

 
- метална амбалжа 

15 
 
15 01 02 

 
15 01 07 

 
15 01 01 
 

 
15 01 04 

 

 
 
R-предаја овлашћеном оператеру 

 
R-предаја овлашћеном оператеру 

 
R-предаја овлашћеном оператеру 
 

 
R-предаја овлашћеном оператеру 

Комунални отпад 

 
 
- папир и картон 

 
- стакло 

 
- кухињски отпад 
 

 
- одбачена електрична и  

електронска опрема 
која не садржи опасне 
супстанце 

20 

 
 
20 01 01 

 
20 01 02 

 
20 01 08 
 

 
20 01 36 

D-уговор са комуналним  

предузећем 
 
R/предаја овлашћеном оператеру 

 
R/предаја овлашћеном оператеру 

 
R/D-предаја овлашћеном 

оператеру или  уговор са 

комуналним  предузећем 
R/предаја овлашћеном оператеру 
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7.6   Одлагање отпада 
 

Није дозвољено одлагање било које врсте отпада на локацији постројења 
DUOCHEM д.о.о. у Новој Пазови. 

 
7.7   Контрола отпада и мере 
 

Обавеза је оператера да води тачну евиденцију врста и количина насталог, 
привремено складиштеног и отпада који је предат правном лицу или 

предузетнику који поседује одговарајуће дозволе за његово преузимање. 
Испитивање отпада вршити у складу са чланом 23. Закона о управљању 
отпадом и чланом 6. Правилника о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада. 
 

7.8   Узорковање отпада 
 
Узорковање и испитивање отпада вршити од стране овлашћене стручне 

организације за узорковање и испитивање отпада у складу са законом. 
Узорковање и испитивање отпада вршити само за опасан отпад, или отпад 

који може бити опасан, стандарним методама. 
 

7.9   Документовање и извештавање 
 
Кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада, док кретање 

опасног отпада прати Документ о кретању опасног отпада. 
Обавезује се оператер да води дневну евиденцију о отпаду. 

Обавезује се оператер да доставља редовне годишње извештаје Агенцији 
за заштиту животне средине најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну годину о врсти, количини и предатом генерисаном отпаду. 

Обавезује се оператер да доставља Министарству надлежном за послове 
заштите животне средине први примерак документа о кретању опасног 

отпада који упућује другом оператеру на даљи третман/одлагање и то 3 
дана пре започињања кретања опасног отпада. 
Обавезује се оператер да доставља Министарству надлежном за послове 

заштите животне средине пети примерак документа о кретању опасног 
отпада за преузете секундарне сировине које имају карактер опасног 

отпада. 
 
8. Бука и вибрације 

 
У току редовног рада DUOCHEM д.о.о. не представља извор буке у 

животној средини. 
На предметној локацији се јавља бука коју искључиво праве моторна 
возила чији максимални интензитет не захтева примену посебних мера 

заштите на раду. производне, лабораторијске и складишне активности, 
практично не изазивају никакву посебну буку која би реметила нормалне 

радне услове у производним, лабораторијским и складишним просторима, 
а самим тим немају никакав негативан утицај животну средину. 
Током редовног рада DUOCHEM д.о.о. нема значајних утицаја вибрација у 

животној средини. 
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8.1   Процес рада и помоћна опрема  
 
Обавезује се оператер да ће управљати процесом рада на начин који ће 

ниво буке  у животној средини свести на најмању могућу меру. 
   

8.2   Врсте емисија 
 
Обавезује се оператер да управља процесом рада на начин који омогућава 

да ниво буке у животној средини на граници индустријског комплекса не 
прелази вредности прописане у Табели III- 15: 

 
Табела III- 16- Дозвољени ниво буке: 
 

Дозвољени ниво буке у dB(A) 
-  ДАН и ВЕЧЕ* 

Дозвољени ниво буке у dB(A) 
- НОЋ* 

65 55 

 
* Дозвољени нивои буке одређени на основу Уредбе о индикаторима буке, 
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС 
бр. 75/2010).          

 
8.3   Контрола и мерење (места, учесталост, методе) 
 

Обавезује се оператер да врши контролу и мониторинг нивоа буке на 
локацијама осетљивим на ниво буке са динамиком мерења најмање једном 

у три године, као и приликом измена на постројењима која емитују буку. 
Мерење буке у животној средини може да врши само овлашћена стручна 
организација која испуњава прописане услове за мерење буке дефинисане 

Правилником о условима које мора да испуњава стручна организација за 
мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање 

овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС“, број 72/2010). 
Мерење буке у животној средини вршиће се према стандардима SRPS ISO 
1996-1 и SPRS ISO 1996-2 (дефинисано Правилником о методама мерења 

буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС“, 
број 72/2010)). 

 
8.4   Извештавање 
 

Обавезује се оператер да извештаје о мерењу буке у животној средини 
учини доступним  инспекцији за заштиту животне средине током редовних 

прегледа. 
Садржина и обим извештаја о мерењу буке у животној средини 

дефинисана је  Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму 
извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС“, број 72/2010). 
Обавезује се оператер да доставља редовне годишње извештаје о 

контроли и мерењима нивоа буке у животној средини Агенцији за заштиту 
животне средине, најкасније до 31. марта текуће године за претходну 

годину. 
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9. Спречавање удеса и одговор на удес 
 
Обавезује се оператер да у складу са дефинисаним поступцима у случају 

ванредних ситуација  предузме мере које ће минимизирати негативне 
ефекте на животну средину. 

Обавезује се оператер да у складу са Планом заштите од пожара предузме 
све превентивне мере да до пожара не дође. 
Оператер ће вршити обуку запослених из области противпожарне заштите 

у складу са Планом заштите од пожара. 
Оператер ће вршити проверу исправности хидрантске мреже и мобилне 

опреме за гашење пожара у складу са динамиком прописаном у Плану 
заштите од пожара. 
Оператер ће контролисати исправност рада опреме за усисну и одсисну 

(општу и радну) вентилацију. На тај начин ће у случају повећане 
концентрације експлозивних гасова и прашине, а самим тим и повећаног 

ризика од експлозије, спречити евентуалне акциденте. 
Оператер ће у случају акцидента, према прописаној процедури, утврдити 
узрок акцидента, идентификовати датум, време и место акцидента. 

Оператер ће том приликом идентификовати све врсте емисија у животну 
средину и применити све мере потребне да се поменуте емисије смање, 

као и проценити ефекат сваке такве предузете мере.  
Оператер ће након акцидента предузети све потребне мере за отклањање 

последица који је исти изазвао по животну средину.  
Оператер ће предузети све превентивне мере и унети све додатне 
активности у постојећим процедурама прописаним у DUOCHEM д.о.о. у 

Новој Пазови, а све у циљу спречавања да не дође до поновног акцидента.  
        

9.1   Извештавање у случају удеса 
 
Обавезује се оператер да у случају акцидента одмах о томе обавести 

надлежне органе, Покрајински секретаријат задужен за послове заштите 
животне средине, Министарство унутрашњих послова, као и јединицу 

локалне самоуправе. 
Оператер је дужан да у најкраћем року обавести надлежне органе о 
планираним мерама за отклањање последица акцидента, а након завршене 

анализе свих аспеката акцидента, да да предлог превентивних мера за 
спречавање будућих акцидената. 

 
10. Нестабилни (прелазни) начини рада 
 

Пуштање у рад постројења и подешавање радних параметара вршити по 
утврђеном редоследу поступака којима ће се осигурати сигурност процеса. 

Престанак рада постројења вршити по утврђеном редоследу поступака. 
Редовно одржавати, прегледати и тестирати опрему према стандардним 
процедурама. 

Одржавати систем аутоматске регулације и контроле који детектује сваки 
изненадни престанак производње или отказивање опреме.  

Придржавати се процедура и корективних мера уграђених у систем 
управљања процесом производње, у случајевима могућих кварова, цурења 
и отказивања опреме. 

 
11. Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова 

 
У случају престанка рада постројења придржавати се плана приложеног у 
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захтеву за издавање интегрисане дозволе. 
Престанак обављања процеса производње, демонтажу опреме и објеката и 
враћање земљишта у стање пре изградње фабрике обавити у две фазе. 

Прва фаза обухватила би све активности обустављања производње, 
демонтажу опреме, уклањање инфраструктурних објеката са темељима. 

Друга фаза обухватила би активности којима би се предметна локација 
(површина) вратила у стање да се може користити у пољопривредне 
сврхе.  

Неискоришћене сировине, хемикалије и материјале уколико је могуће 
вратити добављачима или предати другом оператеру на коришћење. 

Сав преостали материјал ускладиштити или одложити на за то предвиђену 
локацију. 
Целокупну опрему демонтирати и разместити на за то предвиђену 

локацију. 
Инфраструктурне објекте и складишта уклонити. Уклонити све путеве, 

саобраћајнице и темеље. 
Отпад настао од процесних активности, као и отпад настао након 
престанка рада постројења услед демонтаже и рашчишћавања локације, 

уклонити на законски прописан начин у складу са врстом и карактером 
отпада. 

Обавезује се оператер да изврши ремедијацију земљишта уколико је при 
обављању редовне производње дошло до загађења земљишта, односно 

уколико је у току обављања активности за реализацију плана враћања 
локације у стање пре изградње фабрике дошло до загађења, тј 
контаминације земљишта.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Оператер DUOCHEM д.о.о., Београд поднео је дана 09.03.2010. године 

Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине захтев за издавање интегрисане дозволе, број 119-501-
00393/210-04, за рад целокупног постројења и обављање активности 

лабораторијске производње основних производа биоцида (активне 
материје) и индустријску производњу инсектицида, родентицида и мамаца, 

на локацији Индустријска зона, Нова Пазова, ул. Крајишка, блок 25, 
катастарска парцела бр. 735/75 КО Нова Пазова, општина Стара Пазова. 
Обзиром да захтев није био потпун, надлежни орган, Покрајински 

секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 
затражио је допуну захтева.  

Након допуне захтева оператер је надлежном органу предао захтев за 
издавање интегрисане дозволе који је урађен у складу са чланом 8. 
Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“, број 135/04) и Правилником о садржини, 
изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе 

(„Службени гласник РС“, број 30/06). Оператер је уз захтев приложио и 
сву потребну документацију дефинисану чланом 9. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине. Такође, оператер је 
уз захтев предао и све потребне дозволе и сагласности издате од стране 
других органа и организација, изјаву којом потврђује да су информације 

садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности, као и 
доказ о уплаћеној административној такси.  

Након низа састанака одржаних са представницима DUOCHEM д.о.о., 
Београд и обиласка локације постројења 25. априла 2011. године за коју 
је поднет захтев за издавање интегрисане дозволе, започета је процедура 

издавања интегрисане дозволе. 
У току спровођења досадашњег поступка за издавање интегрисане дозволе 

надлежни орган, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине, у дневном листу 

„Дневник“ 19. маја 2011. године огласио је обавештење о пријему захтева 
за издавање интегрисане дозволе оператера DUOCHEM д.о.о., Београд. 

Такође, о пријему захтева упућено је писмено обавештење јединици 
локалне самоуправе, Општини Стара Пазова, Покрајинском заводу за 
заштиту природе, Републичкој дирекцији за воде, Министарству животне 

средине, рударства и просторног планирања, Покрајинском секреатријату 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајинском 

секретаријату за енергетику и минералне сировине. Јавни увид у захтев за 
издавање интегрисане дозволе трајао је 15 дана чиме је обезбеђено 
учешће заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности. 

Други органи и организације, као и представници заинтересоване јавности 
могли су и доставити своја мишљења Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељстви и заштиту животне средине у року од 15 дана од 
дана пријема обавештења о поднетом захтеву. У законском року 
достављено је само мишљење на захтев за издавање интегрисане дозволе 

од стране Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања, у коме се тражи појашњење везано за документацију у самом 

захтеву оператера. Такође, исти орган је захтевао да оператер достави 
нову водну дозволу обзиром да је водна дозвола у захтеву била орочена 
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на пробни рад, за шта је оператер већ ушао у процедуру код Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Оператер, 
DUOCHEM д.о.о., Београд, је прибавио поменуту водну дозволу, те је 

након тога процедура издавања интегрисане дозволе, односно израда 
нацрта интегрисане дозволе настављена. 

Након урађеног нацрта дозволе надлежни орган је на основу члана 12., а 
у складу са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине, у дневном листу „Дневник“ 12. марта 2012. 

године огласио обавештење о урађеном нацрту интегрисане дозволе за 
оператера DUOCHEM д.о.о., Београд. Нацрт интегрисане дозволе 

објављен је и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, како би заинтересована 
јавност, органи и организације имале увид у текст нацрта. Такође, о 

урађеном нацрту дозволе упућено је писмено обавештење јединици 
локалне самоуправе, Општини Стара Пазова, Покрајинском заводу за 

заштиту природе, Републичкој дирекцији за воде, Министарству животне 
средине, рударства и просторног планирања, Покрајинском 
секреатријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и 

Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине. Јавни 
увид у израђен нацрт дозволе трајао је 15 дана чиме је обезбеђено 

учешће заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности. 
Други органи и организације, као и представници заинтересоване 

јавности могли су и доставити своја мишљења Покрајинском 
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у 
року од 15 дана од дана пријема обавештења о урађеном нацрту 

дозволе. У законском року, Покрајинском секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, није достављено ни једно 

мишљење на нацрт интегрисане дозволе. 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине образовао је 12. марта 2012.године на основу члана 13. и 14. 

Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине Техничку комисију за оцену услова утврђених у нацрту 

интегрисане дозволе за оператера DUOCHEM д.о.о., Београд. Решењем о 
образовању Техничке комисије дефинисани су председник и чланови 
исте и задатак Техничке комисије у процедури издавања интегрисане 

дозволе за оператера  DUOCHEM д.о.о., Београд. Након разматрања 
захтева оператера и приложене документације уз захтев за интегрисану 

дозволу, нацрта интегрисане дозволе, мишљења других органа и 
организација и заинтересоване јавности Техничка комисија је одржала 
састанак 03. априла 2012. године. Након састанка Техничка комисија је 

сачинила извештај са оценом услова утврђених у нацрту интегрисане 
дозволе и исти доставила надлежном органу без одлагања. Техничка 

комисија је закључила да се након уношења измена у дозволу у делу 
усаглашених примедби на састанку комисије, оператеру, DUOCHEM 
д.о.о., Београд, може издати интегрисана дозвола. Овакав став Техничка 

комисија је проследила надлежном органу. 
На основу захтева оператера за издавање интегрисане дозволе, 

приложене документације уз захтев, обиласка локације, извештаја и 
оцене Техничке комисије, као и мишљења других органа и организација 
и заинтересоване јавности, Покрајински секретаријат за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине је донео одлуку о издавању 
интегрисане дозволе, регистарски број 01, оператеру  DUOCHEM д.о.о., 

Београд., као што је дато у диспозитиву овога решења. 
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Трошкове Републичке административне таксе поступка издавања 
интегрисане дозволе у износу од 99.230 динара сноси оператер, 
DUOCHEM д.о.о., Београд. 

 
Поука о правном леку: Ово решење је коначно у управном поступку и 

против њега се може покренути управни спор пред Управним судом 
Београду у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 

                                                                              
   

 
 
 

 
 

                                                                                      
                                                          ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА 
  

                                                           мастер Душанка Сремачки  
 

 
 

 
 
 

 
Обрађивач 

 
Светлана Марушић, дипл. инж. техн.  
саветница покрајинске секретарке 

    
 

 
 
 

Прилози: 
- Листа докумената: Захтев за интегрисану дозволу, документација, 

мапе,  скице, планови  
-  Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива 
-  Листа правних прописа 

 
  

 
Доставити: 
 

-  Оператеру 
-  у регистар издатих дозвола 

-  Покрајинској инспекцији за заштиту животне средине 
-  Архиви 
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Прилог 2: 
 

Нетехнички приказ података на којима се заснива захтев за 
издавање интегрисане дозволе 

 
Карактеристике активности због којих је поднет захтев за издавање 
интегрисане дозволе (опис производног процеса) 

DUOCHEM д.о.о. подноси захтев за издавање интегрисане дозволе 
за рад новог постројења , према Закону о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04) и Уредбе о врсти активности и 
постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени 

гласник РС“, бр. 84/05) за хемијска постројења за производњу 
основних производа за заштиту биља и биоцида ( 4. ХЕМИЈСКА 

ИНДУСТРИЈА - 4.4. Хемијска постројења за производњу основних 
производа за заштиту биља и биоцида) 
Детаљни описи процеса лабораторијске производње активних 

материја, као и процеси индустријске производње формулација 
биоцида описан је у Поглављу III. Тачка 3.1. Захтева. 

 
 Опис активности које имају значајан утицај на животну средину: 

 
 Ресурси, енергија и вода који се користе и опис мера за смањење 

њиховог коришћења 

 
Коришћење енергије у производним процесима је у складу са 

најбољим доступним технологијама, а истовремено је прлагођено 
на минимални утицај на животну средину. Коришћење 
енергетских ресурса, односно дефинисање и спровођење мера за 

ефикасно коришћење енергије је детаљно описано у приложеном 
интерном акту ”ПЛАН МЕРА ЗА ЕФИКАСНО КОРИШЋЕЊЕ 

ЕНЕРГИЈЕ”, од октобра 2010. Коришћење воде је сведено ма 
минималну количину. Вода се користи само у лабораторијској 
производњи активних материја, док се у индустријској 

производњи формулација уопште не користи. 
 

 Употреба опасних хемијских супстанци и препарата и планиране мере за 
њихову супституцију 

 

Коришћењем најбољих доступних технологиjа коришћење опасних 
хемијских супстанци и препарата је сведено на неопходни 

минимум, односно извршене су потребне супституције у складу са 
ЕУ регулативом из ове области. 
 

Коришћење технологија, односно примена најбољих доступних техника 
 

У Поглављу III., Тачка 3. детаљно су описане најбоље доступне 
технологије које су примењене у изградњи предметног објекта.  
У току пројектовања, изградње и опремања објекта водило се 

рачуна о максималној примени следећих ЕУ норми и препорука: 
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BREF - BAT reference documents 
EUROPIAN COMMISSION - Integrated Pollution Prevention and 

Control: 
1. Reference Document on Best Available Techniljues on Emissions from 

Storage, July 2006 
2. Reference Document on Best Available Techniljues for the  Njaste 

Treatments Industries, August 2006 

3. Reference Document on Best Available Techniljues for the Manufacture 
of Organic Fine Chemicals, August 2006 

4. Reference Document on Best Available Techniljues in Common Njaste 
Njater and Njaste Gas Treatment / Management Systems in the 
Chemical Sector, February 2003 

5. Reference Document on the General Principles of Monitoring July 
2003 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY , Ireland: 
6. IPC Guidance Note Guidance Note on Storage and Transfer of 

Materials for Scheduled Activities, June 2004 

7. BAT Guidance Note on Best Available Techniljues for Pharmaceutical 
and Other Speciality Organic Chemicals (1st Edition), August 2008 

8. Guidance Note to Industry on the Reljuirements for Fire-Njater 
Retention Facilities (Draft) 

 
Приказ главних емисија (концентрације и годишње количине) за ваздух, 

воде, земљиште, главне токове отпада и њихов третман, буку и 

вибрације 
 

У Поглављу III., Тачка 5. детаљно су описане све емисије у 
ваздух; 
У Поглављу III., Тачка 6. детаљно су описане све емисије штетних 

и опасних материја у воду; 
У Поглављу III., Тачка 7. детаљно је описана заштита земљишта и 

подземних вода; 
У Поглављу III., Тачка 8. описан  је план управљања отпадом;  
У Поглављу III., Тачка 9. детаљно је описан утицај буке и 

вибрација. 
 

Применом најбољих доступних технологија (Тачка 13.3.4.)  
постигнути су резултати који задовољавају све савремене норме 
утицаја на радну и животну средину, а што су показала и 

извршена гаранцијска и друга редовна мерења спроведена од 
стране акредитованих институција за мерење утицаја на радну и 

животну средину (релавантни резултати мерења су достављени уз 
Захтев). 
 

Могући утицај загађивања на здравље људи, квалитет ваздуха, воде и 
земљишта 

 
Концепт изградње објекта и инсталација, као и концепције 
уведених технологија и технолошких поступака, практично су 

свели на минимум  негативне утицаје загађења на здравље људи 
(радна средина), квалитет ваздуха, воде и земљишта. Ова 

констатација стоји чак и у слушајевима могућих ексцеса, а што је 
и детаљније описано у Поглављу III., Тачка 3.1. 
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Мере за спречавање удеса и смањење последица  
 

У Поглављу III., Тачка 3.1. детаљно је описан процес производње, 
могући удеси (ексцеси), као и начин поступања у случајевима 

удеса. 
 
У интерном акту ''ПРЕВЕНЦИЈА УДЕСА'', од октобра 2010. године 

(достављено уз Захтев), детаљно су обрађени Циљеви и принципи 
управљања ризиком од хемијског удеса, као и Спровођење 

циљева и принципа управљања ризиком од хемијског удеса.  
 
Планови, укључујући проширење и доградњу посебних производних 

јединица или процеса 
 

Изграђени објекат представља I. Фазу изградње Комплеса 
DUOCHEM. Ово фазом је заокружен технолошки програм 
производње биоцида (активне компоненте и формулације). 

Евентуална изградња следеће фазе Комплекса подразумева 
пролазак кроз све потребне регулаторне процедуре везане за 

пројектовање и изградњу новог објекта. 
Сажет опис процене утицаја на животну средину у целини, укључујући 

могућност преласка загађења из једног медијума у други, са планираним 
мерама, као и прекограничним утицајима 
 

Из детаљног описа производних технологија и технолошких 
поступака, као и коонципираних мера за изградњу објекта и 

одабир технологија, односно имплементацијом препорука за 
најбоље доступне технологије, а што се огледа у: 
 врсти и ефикасности изведеног система вентилирања 

производних, лабораторијских и складишних просторија, 
 врсти и ефикасности изведеног третмана/ филтрирања 

одсисних гасова, 
 изведеном систему сливних јама и сливних канала за прихват 

просутих течних материја у случају удеса, 

 изведеној хидронепропусној изолацији подова и сливних јама 
и канала, 

 поступку враћања и поступања са евентуално просутим 
течним материја из сливних јама и сливних канала, 

 изведеном поступку одмуљивања кишнице са интерних 

саобраћајница, 
 интерно прописаном “ПЛАНУ МОНИТОРИНГА”, 

 интерно прописаном “ПЛАНУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ”, 
 интерно прописаним мерама за “ПРЕВЕНЦИЈУ УДЕСА” 
Произилази да предметни објекат, односно планиране активности 

које се обављају у истом, имају минималан утицај на радну и 
животну средину.  

Сва до сада извршена мерења у радној и животној средини и то, 
како за време пробног рада (гаранцијска мерења), тако и по 
добијању Употребне дозволе, а која су извршена од стране 

акредитованих институција за предметна мерења, показала су да 
је ниво негативног утицаја на радну и животну средину у складу 

са пројектованим и очекиваним, односно знатно испод законом 
прописаниних граничних вредности. 
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Све врсте загађења, чак и у случају удеса, су строго локалног 
карактера и немају ефекте прекограничног утицаја. 
 

Оправданост предложених нивоа емисија  
Дозвољени ниво емисије полутаната у ваздух, воду и тло је дефинисан 

следећом регулативом: 
 Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 

135/04 и 36/09), 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04) 

 Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних 
техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање 
граничних вредности емисије у интегрисаној дозволи ("Службени 

гласник РС" бр. 84/05) 
 Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09), 

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
ваздух ("Службени гласник РС", бр. 71/10), 

 Закон о заштити од буке у  животнoj срединi ("Службени гласник 

РС", бр. 36/09 и 88/10), 
 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 75/10), 

 Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10), 
 Уредба о класификацији вода ("Службени гласник СРС", бр. 05/68 ) 
 Правилник о опасним материјама у водама ("Службени гласник 

СРС", број: 31/82 ) 
 Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета 

отпадних вода ("Службени гласник РС", бр. 47/83), 
 Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних и атмосферских 

вода (Скупштина општине Стара Пазова, 08.03.2002. године), 

 Закон о биоцидним производима ("Службени гласник РС", бр. 
36/09), 

 Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС" бр. 36/09), 
 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада  

(Сл.гласник РС“ бр. 56/10) 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања 
опасног отпада ( Сл. гласник РС“, бр. 92/10) 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС" 
бр. 36/09), 

 Правилник о обрасцу извештаја о управљању амбалажом и 

амбалажним отпадом ("Службени гласник РС" бр. 36/09) 
 Закон о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности 

("Службени гласник РС" бр. 36/09), 
 Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник 

РС" бр. 36/09). 

Сходно домаћим регулаторним оквирима, као и тенденцијама ЕУ у 
овој области DUOCHEM - ов објекaт, укључив и инсталисане 

технологије, пројектован је и изведен тако да све релевантне 
емисије полутаната буду испод дозвољених граничних вредности 
за конкретне врсте полутаната. 

Ниво емисије се прати у складу са законом, односно интерним 
DUOCHEM-овим актом “ПЛАН МОНИТОРИНГА”, а којим се 

дефинише: 
 Конфигурација система за мониторинг, 
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 Праћење стања животне средине – мониторинг, 
 Мониторинг емисије полутаната у ваздух,  
 Мониторинг емисије штетних и опасних материја у воде,  

 Мониторинг заштите земљишта и подземних вода, 
 Мониторинг индустријског и комуналног отпада, 

 Мониторинг нивоа буке и вибрација, 
 Превенција удеса, 
 Извештавање. 
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Прилог 3. 
 
Листа правних прописа 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04 и  
36/09); 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011); 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004)  
 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 

"Службени гласник РС", бр.31/01 и 30/10)  
 Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 

бр. 135/2004 и 36/10)  

 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр.36/09); 
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10); 

 Закон о управљању отпадом ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) 
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („ Сл. Гласник РС“, бр. 36/09) 
 Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ 

бр. 36/09 и 88/10), 
 Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних 

дозвола ("Службени гласник РС", бр. 69/2005)  
 Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе ("Службени 

гласник РС", бр. 30/2006) 
 Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за 

издавање интегрисане дозволе ("Службени гласник РС", бр. 30/2006) 

 Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје 
интегрисана дозвола ("Службени гласник РС", бр. 84/2005) 

 Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег  
постројења или активности прописаним условима ("Службени гласник 
РС", бр. 84/2005) 

 Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за 
примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних 

вредности емисија у интегрисаној дозволи ("Службени гласник РС", бр. 
84/2005) 

 Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 

("Службени гласник РС", бр. 71/2010) 
 Уредбу о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

("Службени гласник РС", бр. 11/2010 и 75/2010) 
 Уредба о класификацији вода (''Службени гласник СРС'', бр.5/68); 
 Уредба о категоризацији водотока („Службени гласник РС”,бр.5/68); 

 Правилник о опасним материјама у водама (''Службени гласник СРС'', 
бр.31/82),  

 Правилник о опасним материјама које се не смеју уносити у воде 
(„Службени гласник СРС”,бр.3/66 и 7/66); 

 Правилник о начину и броју испитивања квалитета отпадних вода 

(''Службени гласник СРС'',бр.47/83 и 13/84), 
 Правилник о садржини обавештавања о новом севесо постројењу 

односно комплексу, постојећем севесо постројењу, односно комплексу и 
о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса 
("Службени гласник РС", бр. 41/2010) 

 Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер 

севесо постројења, односно комплекса ("Службени гласник РС", бр. 
41/2010) 



 51 

 Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и 
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса 
("Службени гласник РС", бр. 41/2010) 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(''Сл.гласник РС'' бр. 56/10) 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада ( ''Сл. гласник РС'', бр. 92/10) 

 Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација 

за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за 
добијање овлашћења за мерење буке (''Службени гласник РС'', бр. 

72/2010),  
 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 

мерењу буке (''Службени гласник РС'' бр. 72/10), 

 Правилник о методологији за одређивање акустичких зона (''Службени 
гласник РС'' бр. 72/10), 

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 75/10), 

 Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и 
начину њиховог приказивања јавности (''Службени гласник РС'', бр.  

80/10). 
 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'', бр.  35/11) 
 
 


