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На пснпву шлана 15. став 4. Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне 
средине („Службени гласник РС“, брпј 135/2004),  шлана 28. став 1. ташка 4. Закпна п утврђиваоу 
надлежнпсти Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени гласник РС“, брпј 99/2009), шлана 39. 
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи ("Службени лист АПВ", брпј 37/2014) и 
шлана 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку (Службени лист СРЈ, брпј 33/97 и Службени 
гласник РС, брпј 31/01 и 30/10), а рещавајући пп захтеву пператера ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, 
Улица Субптишки пут 57, Каоижа, за издаваое интегрисане дпзвпле, брпј: 119-501-2064/2010-
04, пд 30.09.2010. гпдине, Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту 
живптне средине, дпнпси:  
 

РЕШЕОE 
 

п издаваоу интегрисане дпзвпле 
 

 
Издаје се интегрисана дпзвпла рег. брпј 6 пператеру ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, Улица 
Субптички пут 57, Каоижа,  за рад целпкупнпг ппстрпјеоа и пбављаое активнпсти 
ПРПИЗВПДОА КЕРАМИЧКИХ ПРПИЗВПДА, на лпкацији у Каоижи, ул. Субптички пут 57, 
катастарске парцеле  154/1, 155, 156/1-6, 160, 165, 5009, 5010, 5051, 5056-5059,  5061, 5073, 
5074/1, 5082-5084, 5085/1, 5086/1, 5087/1, 4966/1, 5/2, 5003, 5004, 4965, 5060, 5081 4963/1, 
5136/2, 5207/1, 5263/1, 5263/2, 2274, 5293, 5300, 5314, 5332, 5335, 5352, 5379, 5397,  5399/2, 
5426,5523, 5523, 5534, 5548, 6766/2 , 4963/1  К.П. Каоижа, и утврђује следеће: 
 
I  ППШТИ ППДАЦИ 
 
1. Ппшти ппдаци п интегрисанпј дпзвпли 
 
Интегрисана дпзвпла рег.брпј 6 издаје се пператеру ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Субптишки пут 57, 
Каоижа, схпднп Закпну п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне (Службени 
гласник РС, бр. 135/04), Уредби п врстама активнпсти и ппстрпјеоа за кпје се издаје 
интегрисана дпзвпла (Службени гласник РС, бр.84/05), Правилнику п садржини и изгледу 
интегрисане дпзвпле (Службени гласник РС, бр.30/06), Уредби п садржини прпграма мера 
прилагпђаваоа рада ппстпјећег ппстрпјеоа или активнпсти прпписаним услпвима  (Службени 
гласник РС, бр.84/05) и Уредби п критеријумима за пдређиваое најбпљих дпступних техника, за 
примену стандарда квалитета живптне средине и пдређиваое гранишних вреднпсти емисија у 
интегрисанпј дпзвпли (Службени гласник РС,  бр.84/05). 
Схпднп гпре наведенпј Уредби п врстама активнпсти и ппстрпјеоа за кпје се издаје интегрисана 
дпзвпла (Службени гласник РС, бр.84/05), Пператер  припада ппстрпјеоима и активнпстима за 
кпје се издаје интегрисана дпзвпла и тп дефинисана ппд ташкпм 3. Индустрија минерала 3.5 
Ппстрпјеоа за прпизвпдоу керамишких прпизвпда пешеоем, а нарпшитп црепа, цигле, 
ватрпсталне ппеке, плпшица, керамишкпг ппсуђа или ппрцелана, са прпизвпдним капацитетпм 
кпји прелази 75 t дневнп, и/или са капацитетпм пећи кпји прелази 4m3 , са густинпм пуоеоа пп 
пећи кпја прелази 300kg/m3.   
У складу са тим Пператер се пбратиo надлежнпм пргану, Ппкрајинскпм секретаријату за 
урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, за издаваое интегрисане дпзвпле. 
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2. Ппшти ппдаци п ппстрпјеоу  
Ппстрпјеое за прпизвпдоу црепа  ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа налази се на катастарским 
парцелама бр.: 154/1, 155, 156/1-6, 160, 165, 5009, 5010, 5051, 5056-5059,  5061, 5073, 5074/1, 
5082-5084, 5085/1, 5086/1, 5087/1, 4966/1, 5/2, 5003, 5004, 4965, 5060, 5081 4963/1, 5136/2, 
5207/1, 5263/1, 5263/2, 2274, 5293, 5300, 5314, 5332, 5335, 5352, 5379, 5397,  5399/2, 5426,5523, 
5523, 5534, 5548, 6766/2 , 4963/1  К.П. Каоижа. Предузеће се бави искпппм глине и оенпм 
даљпм прерадпм дп финалнпг прпизвпда виспкпквалитетнпг преспванпг и вушенпг црепа, 
фазпнских елемената, елемената за међуспратне кпнструкције за пптребе грађевинске 
делатнпсти и мајплике. Предвиђени инсталирани капацитет ппстрпјеоа изнпси: Црепана II 250 
t/дан гптпвпг прпизвпда, Црепана  I/III 350 t/дан гптпвпг прпизвпда, Ппгпн щупљих елемената 
600 t/дан гптпвпг прпизвпда, Ппгпн за суву прераду глине – сущара 66 t/h - на пснпву 365 
радних дана у гпдини – дпк глинпкпп и ппгпн за суву прераду глине ради 24 сати на дан, 270 
дана у гпдини. Прпизвпдни капацитет изнпси 72 милипна црепа и 50 милипна  елемената за 
ферт гредице на гпдищоем нивпу. 
Брпј заппслених у ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа је 511 радника. 
Ппгпни за прпизвпдоу црепа и щупљих  елемената раде 24 сати на дан  365  дана  у гпдини, дпк 
глинпкпп и ппгпн за суву прераду глине ради 24 сати на дан 270 дана у гпдини. Све пстале  
службе раде 40 сати недељнп. 
Прпизвпдоа се пбавља непметанп 365 дана у гпдини псим у перипду ремпнта ппстрпјеоа 
или ппправки делпва кљушних у прпизвпдои.  
 
Наппмена п ппверљивпсти ппдатака и инфпрмација 
На пснпву шлана 9. став 1. ташка 10. Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа 
живптне средине („Службени гласник РС“, брпј 135/04) ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа  је уз 
захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле дпставилп надлежнпм пргану Изјаву кпјпм се 
пптврђује да су инфпрмације садржане у захтеву истините, ташне, пптпуне и дпступне јавнпсти, 
брпј 03-17-578/1 пд 05.06.2014.гпдине. Пвпм изјавпм пптврђенп је да јавнпст има приступ 
захтеву за издаваое интегрисане дпзвпле у целини псим инфпрмација кпје садрже ппслпвну 
тајну и за кпје се захтева пгранишен приступ јавнпсти: 1. кплишине п резервама сирпвине, 2. 
пптрпщоа енергије и 3. брпјнп стаое заппслених.  
 
4. Инфпрмација п усаглашенпсти 
 
Захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле, брпј 119-501-2064/2010-04, кпји је ппднеп пператер 
‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД,  из Каоиже, у складу је са пдредбама Закпна п интегрисанпм 
спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине („Службени гласник РС“, брпј 135/04), 
Правилникпм п садржини, изгледу и нашину пппуоаваоа захтева за издаваое интегрисане 
дпзвпле („Службени гласник РС“, брпј 36/06) и Уредбпм п садржини прпграма мера 
прилагпђаваоа рада ппстпјећег ппстрпјеоа  или активнпсти прпписаним услпвима („Службени 
гласник РС“, брпј 84/05). Захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле садржи све ппдатке 
прпписане Закпнпм. Уз захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле пператер је ппднеп и сву 
пптребну дпкументацију прпписану Закпнпм o интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли 
загађиваоа живптне средине. 
 
II. АКТИВНПСТ ЗА КПЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ППДНЕТ И ПЦЕНА ЗАХТЕВА  
 
1.     Кратак ппис активнпсти за кпју је захтев ппднет  
 
Предузеће ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа бави се прпизвпдопм грађевинскпг материјала, 
пднпснп прпизвпдопм црепа, елемената за ферт гредице и мајплике.  
Прпцес прпизвпдое ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа пбухвата следеће технплпщке ппступке: 

 Експлпатација глине из ппврщинских кпппва 

 Примарна прерада глине 

 Пбликпваое 
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 Сущеое 

 Пешеое 

 Разлагаое и пакпваое-палетизација, птпрема 
 
Пптисје Каоижа“ је акципнарскп друщтвп за прпизвпдоу грађевинскпг материјала: преспвани 
цреппви, вушени цреппви, фазпнски елементи,  елементи за међуспратне кпнструкције, 
мајплика. 
Прпизвпдни прпцес у Фабрици’’Пптисје Каоижа“ а.д. пбухвата: 
• експлпатацију глине са ппврщинскпг кппа Мајдан III 
• прпизвпдоу разлишитих врста цреппва: преспване цреппве, вушене цреппве, жлебоаке и 

разне фазпнске елементе, кпје мпгу да буду у прирпднпј бпји или енгпбиране  
• прпизвпдоу елемента међуспратне кпнструкције – каналице. 
     Пснпвна сирпвина за прпизвпдни прпграм Фабрике је глина кпја се екплпатище са 
ппврщинскпг кппа Мајдан III. Лежищте глине се пп дубини дели у серије: 
• лесни кпмплекс (хумифицирани лес, лес и леспидна глина) - има виспк садржај карбпната, 

кварца и других непластишних минерала и не кпристи се у вепма малим кплишинама за 
прпизвпдоу црепа и фасадних елемената; 

• жута глина - вища етажа - садржи пкп 15% карбпната у пблику кпнкреција и фпсилних 
љущтурица, щтп негативнп утише на квалитет црепа. Жуте глине су дпбре пластишнпсти 
и ппвпљних керамишких карактеристика; 

• Плаве глине са једним дп два слпја тресета представљају квалитетну сирпвину за прпизвпдоу 
црепа . 

 
Ппвршински искпп глине 
У Мајдану III врщи се пткппаваое, утпвар, трансппрт и пдлагаое ппврщинскпг слпја - 
хумуса, дп дубине 0,5m. Прпцес се пбавља дискпнтинуалним системпм са мащинскпм 
структурпм: булдпжер- утпвариваш - камипн - булдпжер. 
Искпп глина извпде пет багера ведришара са електрп ппкретаоем, а трансппрт глина дп 
деппније за пдлежаваое, у фабришкпм кругу, пбавља се тракастим трансппртерима. Дужина 
пткппнпг фрпнта је прекп 1000m. Лежищте је птвпренп из југпистпшнпг правца, а пткппни 
фрпнтпви се ппмерају паралелнп у правцу југ - север. 
 
• Ппгпн суве прераде 
Са птвпрене деппније плава и жута глина се киперима дпвпзе у три сандушаста дпдаваша. Пп 
један дпдаваш за жуту и плаву глину и један  за суви лпм, кпји се дпдаје пп пптреби 
(углавнпм када се прпизвпде щупљи елементи). У дпдавашима се глина налази у 
растреситпм стаоу, са пкп 30% влажнпсти у пднпсу са суву масу, и оима се врщи 
пдмераваое пптребне кплишине глине кпја иде на прераду. Пднпс кплишина пбе врсте глине 
и кплишине лпма зависи пд врсте прпизвпда тј. пд тпга у кпји ппгпн пдлазе сирпвине. 
Накпн пдмераваоа, жута и плава глина, ппмещане у жељенпм пднпсу, тракастим 
трансппртерпм пдлазе на хпмпгенизацију, па пптпм у сущару. Псущена глина, са пкп 2 % 
влажнпсти, пдлази на млевеое, заједнп са пращинпм кпја је накпн сущаре прпщла крпз 
циклпн. Затим се врщи млевеое смеще у планетарнпм млину дп шестица максималне 
велишине 200µ. Пвакп припремљена сирпвина се пужастим трансппртерпм дпвпди дп првпг 
навлаживаша, затим дп дпдаваша BaCO3, а пптпм и дп другпг навлаживаша, при шему такп 

прерађена глина има 18 – 19 % влаге. Пна се кап таква, тракастим трансппртерима, 
трансппртује исппд земље, на унутращое пдлежаваое у бетпнски базен запремине 

5000m
3

(уппгпн Црепана II). 
 
• Ппгпн Црепана II 
У Црепани II прпизвпде се преспвани типпви црепа. Прпцес прпизвпдое пбухвата: 
ускладищтаваое, пдлежаваое глине и пражоеое базена, прераду и пбликпваое глине, 
сущеое у кпмпрнпј сущари, пешеое у тунелскпј пећи и пакпваое и трансппрт рпбе. 
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Глина на унутращое пдлежаваое (у Црепану II) дплази из ппгпна суве прераде. Накпн 
пдлежаваоа, глина тракастим трансппртерпм пдлази у млин, па у хпмпгенизатпр,  крпз  кпји 
прплази заједнп са крупним птпадпм кпји је настап преспваоем црепа. У хпмпгенизатпр се 
дпдаје пара какп би глина била щтп пластишнија. Из хпмпгенизатпра глина се у виду 
резанаца дпзира у двппспвинску мещалицу, у кпјпј се врщи ппследоа хпмпгенизација пре 
преспваоа и евентуалнп дпдатнп дпвлаживаое. Из мещалице глина улази у вакум пресу са 
вакуум агрегатпм кпји је ппстављен исппд пресе. У вакуум кпмпри пресе се ппд дејствпм 
вакуума из глине извлаше ваздущни мехурићи, при шему се дпбија кпмпактан материјал без 
ваздуха. Из вакуум пресе материјал се ппмпћу пужа истискује у виду две кпнтинуалне 
траке кпје једна изнад друге излазе крпз екструдер. Кпнтинуалне траке улазе у резашицу, у 
кпјпј се пд оих фпрмирају тзв. пластице. Такп фпрмирани глинене пластице увпдним 
трансппртерпм пдлазе у пресу и ппстављају на алат (гипсани калупи) за фпрмираое црепа. 
Преса је хидраулишна и пресује истпвременп пет пластица такп да се дпбија истпвременп пп 
пет птпресака. Преса ради са 16 тактпва у минути щтп представља капацитет пд 80 
птпресака у минути. Сирпви цреп се, пптпм, слаже у вагпне и трансппртује у кпмпрне 
сущаре кпје за сущеое кпристе птпадну тпплпту пд пећи за пешеое. Сущара укупнп има 20, 
а сущеое се врщи на задатпј температури (пд 80 - 130°C). Читав прпцес је аутпматизпван (кад 
се скупи 25 пплица са сирпвим цреппм, врата сущаре се аутпматски птварају и цреп улази на 
сущеое). Суви прпизвпд се пп пптреби енгпбира , пптпм, иде на слагаое на вагпнете за 
пешеое. Цреп се пеше у щамптним касетама (у једну касету стаје 16 кпмада црепа) у 
тунелскпј пећи. Максимална температура пешеоа је 1040–1050°C. Накпн пешеоа, цреп 
прплази крпз зпну хлађеоа, у кпјпј се брзп хлађеое врщи убациваоем ваздуха на температури 
пд 570°C. 
 
• Ппгпн Црепана I и III 
Ппгпн Црепана I и III састпји се пд три прпизвпдне линије: линије за преспвани  цреп (Црепана 
III), вушени цреп и фазпнске елементе (Црепана I). Прпизвпдни прпцес за све три линије 
ппшиое у пдлежавалищту, пдакле се глина, кпја је пдлежавала 22 дана, утпваривашем 
пренпси дп заједнишкпг сандушастпг дпдаваша. Сирпвина се, пптпм, трансппртује дп млина са 
ваљцима, у кпм се самељу и раздрпбе евентуални суви укљушци у сирпвини. 
Реверзибилним гуменим трансппртерпм сирпвина се убацује у два сандушаста дпдаваша за 
Црепану I и III. 
 
Црепана I: 
Прпизвпдни прпцес у црепани I пбухвата следеће фазе: ускладищтаваое глине са грубпм 
прерадпм у пбјекту за пдлежаваое Црепане I, прераду глине са пбликпваоем, сущеое 
црепа, пешеое црепа, пакпваое и птпрему гптпве рпбе. 
Из сандушастпг дпдаваша, сирпвина, гуменим трансппртерима, пдлази у хпмпгенизатпр, где се 
дпдатнп хпмпгенизује, уз мпгућнпст дпдаваоа впде. Сирпвина се прппущта крпз сита Ø 
10mm. Из хпмпгенизатпра се врщи дпзираое сирпвине ка прпизвпдои вушених елемената . 
Сирпвина за прпизвпдоу вушених елемената се припрема у вакуум преси са уљнпм 
пумппм из кпје крпз пбликпвани (пблик усника пдређује пппрешни пресек црепа кпја се 
прпизвпди) усник излази хпмпгена извакумирана глина у пблику кпнтинуалне траке, кпја се 
пптпм сеше на резаћем стплу. Накпн сешеоа цреп пдлази у кпмпрну сущару, у кпјпј се сущи 

78h на темпаратури пд 120 
0

C. Прпцес пуоеое и пражоеое кпмпрних сущара је 
аутпматизпван. Псущени цреп се пп пптреби енгпбира и трансппртује дп места где се  пакује у 
щамптне касете и трансппртује у пећ на пешеое. 
За прпизвпдоу жлебоака и фазпнских елемената глина дплази из сандушастпг дпдаваша, 
улази у хпмпгенизатпр, затим крпз двппспвинску мещалицу у вакуум пресу где се фпрмира 
фазпнирани глинени кплаш. Пбликпваое се пдвија на ревплвер преси или на преси са кружним 
стплпм, ппмпћу гипсане фпрме. Пбликпван цреп пдлази на сущеое, пптпм се пакује у щамптне 
касете и даље трансппртује на пешеое. 
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Црепана III: 
Прпизвпдни прпцес у Црепани III пбухвата: дппремаое и прераду глине, пбликпваое са 
пражоеоем и пуоеоем регала и сущеое црепа у тунелским сущарама. 
Из сандушастпг дпдаваша сирпвина, гуменим трансппртерима, пдлази у хпмпгенизатпр, где се 
дпдатнп хпмпгенизује уз дпдаваоа впдене паре. Сирпвина се прппущта крпз сита Ø 10mm. 
Прекп двппспвинске мещалице сирпвина се вакуумира у вакуум преси са уљнпм пумппм. Из 
усника пресе излазе паралелнп две бескрајне траке пд кпјих се сеше пластица пдређених 
димензија, кпја је пдгпварајућа за ппстављени мпдел црепа. Брпј сешеоа пластице је пкп 40 
кпм./min пп разаћем стплу. Преспваое се врщи на две ревплвер пресе. Капацитет 
преспваоа је дп 18 кпм./min. Такп преспван цреп пдлази у тунелску сущару на сущеое. Суви 
цреп се пп пптреби енгпбира и трансппртује дп утпварне јединице, где се слаже у щамптне  
касете и аутпматски се редпви касета слажу на вагпне тунелске пећи. На једнпм вагпну се 
налази 144 касете са сувпм рпбпм са све три прпизвпдне линије. Пешеое сувпг црепа се врщи у 
тунелскпј пећи. Капацитет пешеоа пгранишен је брпјем пптискиваоа вагпна пп дану и за 
пптискиваое пд 46 вагпна дужина пешеоа изнпси 31h. 
У ппгпну Црепана I-III ппстпје кпмпре за енгпбираое  црепа. Прпцес енгпбираоа црепа се 
пдвија накпн сущеоа, а пре прпцеса пешеоа црепа. 
Палетираое се врщи на аутпматскпј линији, првп фпрмираоем маоих пакета црепа. Пакети 
се слажу и ппстављају на палету, затим се врщи хпризпнталнп везиваое, навлашеое и 
термишка пбрада фплије. 
 
• Ппгпн Мајплика 
У ппгпну Мајплика се прпизвпди пп пптреби украсна керамика пд глине, али углавнпм 
фазпнски кпмади у маоим серијама за преспвани или вушени цреп. Кпристи се глинени кплаш-
пластица кпја се дппрема из ппгпна за прпизвпдоу црепа. Сирпвине за прпизвпдоу мајплике 
су: глина, сирпва енгпба (глина и каплин) кпја се кпристи за пснпвнп бпјеое сущених 
глинених предмета, глазура (разни метални пксиди - нпр. пксиди бакра, кпбалта, селена, 
хрпма и разни пигменти) кпја се кпристи за украснп бпјеое пешених предмета. 
 
• Припремаое глине за тпкареое: 
У велики кугласти млин ваљкастпг пблика пущта се пдређена кплишина впде и глине. Мпкрим 
млевеоем глине ствара се муљ кпји се пущта у бетпнске базене, где се врщи оегпвп даље 
мещаое и хпмпгенизпваое. Из базена ппмпћу електришне центрифугалне пумпе, глина се 
пущта у вибрп ситп где се прпцеђиваоем пдстраоују све крупније шестице. Прпцеђен муљ 
се ппмпћу мемебранске пумпе пптискује прекп кпмпрне филтер пресе, где се на филтер 
платну захватају шестице глине, а впда прелази прекп платна. Такп се стварају глинене ппгаше, 
кпје се пущтају прекп вакуум пресе ради хпмпгенизације и вакуумираоа. Фина глина из 
вакуум пресе излази у пблику бескрајнпг ваљка кпји се раскпмадава жицпм и шува пд 
сущеоа у бетпнскпј кпмпри дп упптребе на тпкарским стплпвима. 
 
• Припремаое енгпбе и глазуре: 
У кугласте млинпве се пущта пдређена кплишина впде, дпдаје се пдређена кплишина 
енгпбнпг или глазурнпг материјала и у тим млинпвима се врщи микрп млевеое састпјака. 
Такп се дпбија суспензија састпјака кпја се, ппсле прпцеђиваоа, кпристи за бпјеое глинених 
предмета. 
Израда глинених предмета се врщи рушним радпм на тпкарским стплпвима, кпји раде на 
електришни ппгпн. Израђени сирпви предмети пд глине се суще на даскама у шелишним 
регалима у прпстпријама, где су смещтене пећи за пешеое. Ппсле сущеоа предмети 
пдређене врсте се рушнп енгпбирају (врщи се нанпщеое бпје – глазуре). Пешеое псущених 
глинених предмета, или бисквитнп пешеое, се врщи у гасним муфплним кпмпрним пећима 
на температури пд 940 °C. Паљеоем пећи, кап и прпцеспм пешеоа, управљају 
прпграматпри. Ппсле бисквитнпг пешеоа, предмети се бпје и укращавају рушним радпм, 
глазурним бпјама. Пешеое глазуре се врщи у електришним кпмпрним пећима на 
температури пд 980 °C. Ппсле пешеоа се врщи спртираое и пакпваое гптпве рпбе. 
Предмети се пакују у картпнске кутије пд ребрастпг картпн папира. 
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• Ппгпн шупљих елемената 
У ппгпну щупљих елемената прпизвпде се щупљи зидни и међуспратни блпкпви пд глине. 
Прпцес прпизвпдое је аутпматизпван и пбухвата: ускладищтаваое, пдлежаваое глине и 
пражоеое базена, прераду и пбликпваое глине, сущеое у тунелскпј сущари, пешеое у 
тунелскпј пећи и пакпваое и трансппрт рпбе. 
У базен за пдлежаваое глина дплази гуменпм трансппртнпм тракпм директнп из суве 
прераде где не ппдлеже примарнпј преради негп се прппущта самп крпз хпмпгенизатпр. 
Багерпм искппана глина шелишнплиснатим трансппртерпм стиже дп млина, па у 
хпмпгенизатпр, а ппсле у вакуум пресу ради хпмпгенизпваоа, вакуумираоа и пбликпваоа. 
Усник вакуум пресе је такп пбликпван да глина из мащине излази у пблику кпнтинуалнпг 
блпка на резаћи стп на кпме се врщи оегпвп сешеое на кпмаде. Пвакп дпбијени сирпви 
блпкпви се стављају на алуминијумске летве у шелишне регале и улазе у тунелску сущару, у 
кпјпј се пдвија сущеое блпкпва. Накпн сущеоа, блпкпви се слажу у щамптне касете и 
пдвпзе на пешеое, кпје се врщи у тунелскпј пећи на земни гас. Испешени блпкпви се пакују на 
дрвене палете и трансппртују виљущкарпм у двприщте, где се лагерују дп трансппрта. 
 
2.    Ппис лпкације на кпјпј се активнпст пбавља 
 
Макрплпкација 
Фабрика „Пптисје Каоижа“ а.д. налази се на рубу насељенпг места Каоижа. 
Каоижа је градскп насеље у ппщтини Каоижа у севернпбанатскпм пкругу, на деснпј пбали 
реке Тисе. Пва теритпријалнп-управна јединица се граниши са истпка рекпм Тиспм, тј. 
ппщтинпм Нпви Кнежевац, са југа Сентпм, са запада Субптицпм, са севера Мађарскпм 
границпм. 
Гепграфске кппрдипнате насеља Каоижа су: 46°04ж северне гепграфске щирине и 20°04ж 
истпшне гепграфске дужине. 
Дпбрим сапбраћајним везама, друмским и железнишким, ппвезана је са Субптицпм прекп 
Хпргпща на северу, затим са Сентпм, Бешејем и Нпвим Садпм на југу, Кикиндпм на југпистпку. 
Каоижа је административни центар ппдрушја, са пкп 15 000 станпвника и релативнп дпбрп 
развијенпм привредпм, у кпјпј вепма знашајнп местп заузима ппекарска и керамишка 
индустрија. Пд псталих већих предузећа, ппред „Пптисје Каоижа“ а.д. Каоижа, у Каоижи се 
налазе Фабрика изплаципних материјала ФИМ, дрвнп-индустријскп предузеће „Петар 
Драпщин“, фабрика керамишких плпшица Керамика Каоижа плус , Силпс и др. 
 
Микрплпкација 
Лпкација на кпјпј се налази фабрика припада теритприји катастарске ппщтине Каоижа и 
заузима целе катастарске парцеле: 154/1, 155, 156/1-6, 160, 165, кпје спадају у градскп 
грађевинскп земљищте, кап и катастарске парцеле 5009, 5010-5051, 5056-5059, 5061-5073, 
5074/1, 5082-5084, 5085/1, 5086/1, 5087/1 - земљищте у грађевинскпм ппдрушју и делпве 
парцела путева: 4966/1, 5/2, 5003, 5004, 4965, 5060 и 5081 К.П. Каоижа. Укупна ппврщина 
парцела изнпси 83,28 хектара, а ппстпјећи степен искприщћенпсти парцела изнпси 26,2 %, 
рашунајући и све бетпниране и ппплпшане ппврщине. 
Фабрика „Пптисје Каоижа“ а.д. ппседује и земљищте на катастарским парцелама: 4963/1, 
5136/2, 5207/1, 5263/1, 5263/2, 2274, 5293, 5300, 5314, 5332, 5335, 5352, 5379,5397, 5399/2, 
5426, 5523 - земљищте у грађевинскпм ппдрушју, 5523, 5534, 5548, 6766/2 - ппљппривреднп 
земљищте и 4963/1 - индустријска пруга. Укупна ппврщина пвих парцела изнпси 128 ha 66 а 10 
m2. 
Лпкација Фабрике се налази у севернпм делу насеља близу пбале реке Тисе, уз регипнални 
пут Каоижа-Хпргпщ, у улици Субптишки пут бр. 57, у пквиру радне зпне. Најближе стамбене 
куће су пд кпмплекса прпизвпдних ппгпна удаљене 100 дп 200 m, у правцу југ – југпзапад. 
Са северне стране налази се напущтена јама пд глинищта кпја је претвпрена у рибоак и служи 
за сппртски рибплпв, кап и рекултивисанп земљищте кпје је ппщумљенп или ппд 
ппљппривредним културама. 
Са истпшне стране је регипнални пут Каоижа – Хпргпщ. 
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Са западне стране се, псим стамбених пбјеката, налази пруга Хпргпщ – Каоижа, кап и Мајдан III 
и предузеће керамишких плпшица „Керамика Каоижа Плус“ д.п.п. 
Надмпрска висина терена на кпме се налази фабрика „Пптисје Каоижа“ а.д. је 87m. 
На лпкацији кпмлекса Фабрике „Пптисје Каоижа“ а.д. пбјекти су смещтени у фабришкпм кругу 
димензија 350 x 700m . Пбјекти су лпцирани у низу према улици Субптишки пут и у 
пплукругу пкп старих кпппва.  
На лпкацији и ближпј пкплини нема вредне аутпхтпне фауне, ретких и защтићених врста, кап ни 
врста за кпје би требалп ппкренути закпнски ппступак защтите, кпје би биле излпжене утицајима 
с пбзирпм да је пвп ппдрушје пптпунп антрпппгенп измеоенп. 
 
3.     Ппстпјеће дпзвпле, пдпбреоа и сагласнпсти  
 
Пператер ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа ппседује за све ппстпјеће пбјекте пдпбреоа за 
изградоу и упптребне дпзвпле – датп у Захтеву, Ппглављу II: Резиме ппдатака п активнпсти и 
издатим дпзвплама у делу II.2.1.5. 
Уз захтев за издаваое интегрисане дпзвпле пператер је ппднеп и списак прпјеката за изграђенп 
ппстрпјеое, кпји су стављени на увид Ппкрајинскпм секретаријату за урбанизам, градитељствп 
и защтиту живптне средине приликпм пбиласка лпкације и приликпм израде нацрта 
интегрисане дпзвпле.  
Пператер ппседује Рещеое издатп пд стране Ппщтинске управе, ппщтине Каоижа, Пдељеоа за 
инспекцијскп-надзпрне ппслпве (бр. 501-154/2010-IV  пд 12.04.2011.гпдине) кпјим се даје 
сагласнпст на Студију п прпцени утицаја затешенпг стаоа на живптну средину, прпизвпднпг 
кпмплекса за израду глинене ппеке-грађевинскпг материјала ,‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД,  
Каоижа.  
Пператер ппседује сагласнпст на План защтите пд ппжара издат пд стране МУП-а Р. Србије, 
Сектпра за ванредне ситуације, Пдељеоа за ванредне ситуације у Кикинди, Пдсека за 
превентивну защтиту ппд 07/16 брпј 217-1478/14-1 пд 18.03.2014. гпд.  
Пператер ппседује пптребна Акта п праву кприщћеоа прирпдних ресурса: Рещеое п 
експлпатацији  ппекарске  глине  на  прпщиренпм  експлпатаципнпм  ппљу, Ппкрајински 
секретаријат за енергетику и минералне сирпвине, Нпви Сад, брпј: 115-310-00097/2003-02 
пд 17.06.2003. гпдине., Рещеое за упптребу рударскпг пбјекта - прпдуженпг етажнпг 
трансппртера ЕТ-2, Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине, Нпви 
Сад, брпј: 115-310- 00195/2004-02 пд 24.11.2004. гпдине, Рещеое п упптреби рударскпг 
пбјекта "Ппстрпјеое за суву прераду и трансппртни систем" глине, Ппкрајински секретаријат 
за енергетику и минералне сирпвине, Нпви Сад, брпј: 115-310-00163/2004-02 пд 7.12.2004. 
гпдине.,Рещеоа п упптреби рударскпг пбјекта Црпна станица са пптиснпм впдпм, Ппкрајинскпг 
секретаријата за енергетику и минералне сирпвине Брпј 115-310-253/2013-03 пд 14.01.2014. 
гпдине. Пператер ппседује Рещеое, за упптребу гаспвпда и гасних инсталација, Ппщтина 
Каоижа, Ппщтински секретаријат за привреду и инспекцијске ппслпве, брпј: 351-372/79-03 пд 
21.05.1979. Дппунскп Рещеое за упптребу гаспвпда и гасних инсталација,  Ппщтине  
Каоижа, Ппщтински секретаријат за привреду и инспекцијске ппслпве, брпј: 352-435/87-03 пд 
08.01.1988. гпдине. и Рещеое п сагласнпсти на прпјекат брпј Е-104 кпји се пднпси на 
изградоу унутращоег гаспвпда, Секретаријат за унутращое ппслпве, Субптица, брпј: 08-215-
314/78 пд 04.10.1978. гпдине. 
Пператер ппседује Увереое да су пбјекти кпји су свпјина ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа 
прикљушени на јавни впдпвпдни и канализаципни систем кпји пдржава ДПП „ППТИСКИ 
ВПДПВПДИ“ из Хпргпща (Угпвпр бр.152-0005 пд 23.02.2011.гпдине), кап и Угпвпр п изнпщеоу 
птпадне впде из базена за сакупљане технплпщке птпадне впде кпја се јавља кап птпадна впда 
у прпцесу шищћеоа, праоа и кап санитарна птпадна впда (Угпвпр бр: 45 пд 02.03.2014.гпд). 
Пператер ппседује Рещеое п издаваоу впдне дпзвпле за кприщћеое впда, испущтаое 
птпадних впда, складищтеое и испущтаое хазардних и других супстанци кпје мпгу загадити 
впду из индустријскпг кпмплекса (бр.104-325-1269/2014-04 пд 10.12.2014.гпдине), издатп пд 
Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп.  
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У прилпгу пве дпзвпле налази се листа свих ппстпјећих дпзвпла, пдпбреоа и сагласнпсти 
надлежних пргана и прганизација кпје је пператер прилпжип уз захтев за издаваое интегрисане 
дпзвпле. 
 
4. Главни утицаји на живптну средину 
 
У прпцесу прпизвпдое грађевинскпг материјала, једнп пд најважнијих питаоа у пшуваоу 
живптне средине су велика пптрпщоа енергије и емисије у ваздух.  
У услпвима редпвнпг рада јављају се емисије загађујућих материја кпје пптишу из прпцеса 
пешеоа керамишких прпизвпда на бази глине и пращкасте материје кпје настају у ппгпну за 
суву прераду глине тј. у сущари. 
Пператер ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа врщи редпвну кпнтрплу загађеоа ваздуха 
мереоем емисије щтетних и ппасних материја у живптнпј средини, кпје настаје при 
пбављаоу делатнпсти у ппгпнима Црепане Ц2, Црепане Ц1/3, ппгпн щупљих елемената 
стара и нпва линија и Ппгпн суве прераде глине – сущара, у складу са Уредбпм п гранишним 
вреднпстима емисије загађујућих материја у ваздух (“Сл. гласник РС”,бр.71/2010, и 6/2011-
испр.). У складу са наведеним актoм пператер врщи мереоа следећих параметара на 
емитерима: пращкасте материје, пксиди азпта, пксиди сумппра, непрганска једиоеоа флупра и 
хлпра, прганска једиоеоа-ТПС и VOC-(бензен, стирен, метанпл и фенпл). 
Ппред ташкастих ппстпје и дифузне емисије кап щтп су некпнтрплисане емисије са складищта 
материјала, сапбраћаница за прплаз впзила крпз круг фабрике и пдређене ташке трансппрта и 
пресипне ташке сирпвина и складищта сирпвина и гптпвих прпизвпда кпје нису унутар некпг 
пбјекта. Дифузне емисије се састпје пд пращкастих материја и издувних гаспва впзила. 
На ппдрушју кпмплекса фабрике ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа генерищу се следећи тпкпви 
птпадних впда:  

- Технплпщке птпадне впде пд праоа гипсаних калупа пднпснп механизације и уређаја 
- санитарне птпадне впде 
- атмпсферске впде 

Технплпщке птпадне впде кпје пптишу пд праоа уређаја и механизације, заједнп са зауљеним 
атмпсферским впдама са сапбраћајних и манипулативних ппврщина, прихватају се ппсебнпм 
зацевљенпм мрежпм, пплпженпм уз ивицу сапбраћајница. ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа 
има уграђене талпжнике за третман технплпщке птпадне впде, пднпснп талпжник са 
кпмбинацијпм сепаратпра уље-впда. Сва пва кплишина птпадне впде се накпн третмана упущта 
у унутращои канализаципни систем кпји има испуст у ретенципнп језерп.  
Атмпсферске птпадне впде са сапбраћајних и манипулативних ппврщина у кругу фабрике се 
прекп талпжника и сепаратпра уља и масти упущтају у унутращои канализаципни систем кпји 
има испуст у ретенеципнп језерп. 
Санитарне птпадне впде пптишу из пбјеката са санитарним швпрпвима (управна зграда, зграда 
Ц1/3, ппгпн Лингл). Деп санитарних птпадних впда се интернпм канализацијпм дп бетпнских 
впдпнепрппусних септишких јама а деп се упущта у јавну канализацију.  
Укупна кплишина птпадних впда кпје се генерищу у кругу фабрике на гпдищоем нивпу изнпси 
приближнп 15.000 m3.  
Утицај на земљиште: ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, ппседује три  резервпара за дизел 
гпривп укупнпг капацитета  пд 60.000 литара и налазе се на предметнпј лпкацији. На лпкацији 
фабрике ''Пптисје Каоижа'' АД, урађенп је 5 истражних бущптина дубине пп 10,1 m, из кпјих 
су извађени узпрци тла и затим уграђени пиезпметри за кпнтрплу кавлитета ппдземне впде. У 
услпвима редпвнпг рада не дплази дп загађиваоа земљищта.За време упптребе пвих 
резервпара није билп акцидентних ситуација.  
Тпкпм редпвнпг рада фабрике ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа генерищу се разне врсте 
птпада кпји је пп карактеру: неппасан и ппасан птпад. Сви видпви птпада су прпизвпд нашина 
прпизвпдое и грубп се мпгу раздвпјити на: птпад из прпцеса прпизвпдое, птпад из прпцеса 
пдржаваоа ппреме и птпад из радипнице пдржаваоа впзнпг парка.  
Ппасан птпад је следећи: истрпщени акумулатпри, птпад пд електришних и електрпнских 
прпизвпда, птпаднп уље и муљеви из сепаратпра уље/впда. Пвај птпад се привременп 
складищти у ппсебним ппсудама, на дрвеним палетама, са бетпнскпм ппдлпгпм, пграђен и 
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наткривен. Ппсуде су затвпрене и пбележене. Сва кплишина генерисанпг ппаснпг птпада се 
предаје пвлащћеним предузећима кпје га преузимају на третман или извпз.  
Нашин ппступаоа са неппасним птпадпм зависи пд врсте птпада. Нпр. Сува глина и суви 
прпизвпд се пдвпјенп сакупљају и ппнпвп упптребљавају у технплпщкпм прпцесу тј. враћају се у 
складищте глине и мещају са сирпвпм глинпм или пдлажу у кратер глинпкппа. Пешени щкарт се 
пдвпјенп сакупља, пласира се кап прпизвпд на тржищту,  кпристи  се  кап ппдлпга за израду 
ппврщина за лагерпваое гптпвих прпизвпда, кап и за насипаое путева унутар фабришкпг круга. 
Пстале врсте неппаснпг птпада се предају пвлащћенпм пператеру. Кпмунални птпад пднпси 
надлежнп кпмуналнп предузеће ЈКП Каоижа. 
Ппдаци п кплишинама, врстама и нашинпм ппступаоа са генерисаним птпадпм, пператер је дап 
у прилпгу захтева: План управљаоа птпадпм. 
Главни извпри буке су кпмпреспри, вентилатпри, мптпри већих мащина и трансппртних 
средстава. Бука се даоу јавља у свим делпвима прпизвпднпг прпцеса (искпп и трансппрт 
глине, ппгпн суве прераде, ппгпн црепа I-III, ппгпн црепа II и ппгпн щупљих елемената), у 
свим прпизвпдним ппгпнима (прерада глине, сирпва прпизвпдоа, сущеое, пешеое и пакпваое). 
Такпђе, бука се јавља и при утпвару и истпвару гптпве рпбе у свим делпвима магацинскпг 
прпстпра (виљущкари, камипни, дампери). 
Извпри буке на лпкацији кпмплекса ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, налазе се углавнпм у 
пбјектима шврсте грађе, псим виљущкара, камипна и дампера. 
Накпн изврщених мереоа дневнпг и нпћнпг нивпа буке у живптнпј средини, у складу са 
Уредбпм п индикатприма буке, гранишним вреднпстима,метпдама за пцеоиваоа индикатпра 
буке, узнемираваоа и щтетних ефеката буке у живптнпј средини(“Сл. гласник РС”, бр. 75/2010), 
закљушенп је да активнпсти кпје се пбављају у ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, прпизвпде 
буку кпја НЕ ПРЕЛАЗИ највищи дпзвпљени нивп у референтнпм стамбенпм пбјекту за дневнп и 
нпћнп мереое нивпа буке. 
Акцидентне пднпснп хаваријске ситуације кпје се мпгу прпизвести у фабрици су: ппжари, 
експлпзије, цуреое ппасних материја или кпмбинпвани акциденти. У циљу ппузданпг 
управљаоа ризикпм спрпвпде се планиране мере защтите. За гащеое евентуалних ппжара на 
пбјекту, предвиђена је сппљна и унутращоа хидрантска мрежа, системи за дпјаву ппжара и 
прпграми пбавезне тепријске и практишне пбуке радника. Дефекти цуреоа су мпгући, али је 
ппстрпјеое такп прпјектпванп да је немпгућа кпнтаминација земљищта и впдптпка.  
У пбласти защтите пд хемијскпг удеса пператер није севесп ппстрпјеое такп да не ппдлеже 
изради дпкумента п Пплитика превенције пд удеса, нити дпкумената Извещтај п безбеднпсти и 
План защтите пд удеса, на пснпву Листе ппасних материја и оихпвим кплишинама и 
критеријумима за пдређиваое врсте дпкумента кпје израђује пператер севесп ппстрпјеоа.  
Главне утицаје рада ппстрпјеоа на живптну средину пператер је пписап у делу захтева II.3. 
Кратак извещтај п знашајним утицајима на живптну средину.  
 
5.    Кпментари/мишљеоа  
 
У тпку спрпвпђеоа прпцедуре издаваоа интегрисане дпзвпле, а накпн ппднпщеоа кпмплетнпг 
захтева за издаваое интегрисане дпзвпле, кап и кпмплетне дпкументације, пд ‘‘ППТИСЈЕ 
КАОИЖА’’ АД, Каоижа, брпј 119-501-2064/2010-04, надлежни прган, Ппкрајински секретаријат 
за урбанизам, градитељствп и защтите живптне средине, издалп је пбавещтеое за јавнпст п 
пријему кпмплетнпг захтева за издаваое интегрисане дпзвпле у листу ''Данас'' дана 15. августа 
2014.гпдине.  
Такпђе, п пријему захтева упућенп је писменп пбавещтеое јединици лпкалне сампуправе-
Ппщтини Каоижа, Министарству ппљппривреде и защтите живптне средине, Ппкрајинскпм 
завпду за защтиту прирпде, Ппкрајинскпм секретаријату за ппљппривреду, щумарствп и 
впдппривреду, Ппкрајинскпм секретаријату за енергетику и минералне сирпвине и Републишкпј 
дирекцији за впде. 
5.1.   Министарства ппљппривреде и заштите живптне средине 

- Нема кпментара 
5.2.  Пргана аутпнпмне ппкрајине  

- Нема кпментара 
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5.3.   Пргана лпкалне сампуправе (ппщтина/град)  
- Нема кпментара. 

5.4.   Јавних и других институција  
- Нема кпментара 

5.5. Надлежних пргана других држава у случају  прекпграничнпг   загађиваоа  
- Рад ппстрпјеоа ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, нема утицаја на    прекпгранишнп  
загађеое. 

5.6.   Представника заинтереспване јавнпсти  
- Нема кпментара.  

 
6.     Прпцена захтева 
 
6.1   Примена најбпљих дпступних техника 
 
За прпцену прпцеса и активнпсти у ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа и усаглащенпсти са 
најбпљим дпступним техникама пператер је урадип детаљну усклађенпст са Референтним 
дпкументпм п најбпљим дпступним техникама за пву врсту индустрије - Reference Document on 
Best Available Techniques in Ceramic Manufacturing Industry, August 2007. Када је у питаоу 
енергетска ефикаснпст ппређеоем су пбухваћене мере дате у референтнпм дпкументу 
Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, Februar 2009. Такпђе је 
кприщћен дпкумент Reference Document on the General Principes of Monitoring, July 2003. 
Усклађенпст је ппстигнута кпд следећих релевантних најбпљих дпступних техника ппменутих 
референтних дпкумената:  

1. Технике за управљаое прпцеспм (управљаое защтитпм живптне средине, уређеое 
прпстпра и пдржаваое); 

2. Технплпщки тпк прпизвпдое; 
3. Кпнтрпла улазних сирпвина и гприва кпје улазе у прпцес (кпнтрпла улазних сирпвина; 

кприщћеое гприва са ниским садржајем сумппра, азпта, хлпра, метала и испарљивих 
прганских једиоеоа); 

4. Редпвнп праћеое и мереое прпцесних параметара и емисија;  
5. Ппстизаое минималне специфишне пптрпщое енергије (пптимизација тпплптних услпва 

у зпнама предгреваоа, пешеоа и пдгреваоа, пдвпђеое целпкупне кплишине тпплпте из 
зпне пдгреваоа у сущаре и предгреваое рпбе пре уласка у пећ, улаз пплупрпизвпда у 
зпну предгреваоа са минималним садржајем влаге/предгрејаши у свакпм прпизвпднпм 
ппгпну);  

6. Смаоеое пптрпщое електришне енергије (применпм система управљаоа 
електиришнпм енергијпм, упптребпм ппреме са виспкпм енергетскпм ефикаснпщћу); 

7. Пдржаваое нискпг нивпа емисија у ваздух: пращкасте материје, NПx, SП2, HF, HCl, VOC, 
CП;  

8. Дифузне емисије пращине: путеви пкп кппа се прскају впдпм у сувим временским 
услпвима, прпцеси прераде и пбликпваоа глине се пдвијају у затвпренпм прпстпру;  

9. Каналисана емисија пращине; 
10. Емисије у впде (санитарна впда, атмпсферске птпадне впде, технплпщке птпадне впде 

пд праоа гипсаних калупа, механизације и уређаја), предузеће нема прпцесних 
птпадних впда; 

11. Управљаое птпадпм (ппнпвна упптреба сувпг лпма, пращине сакупљене у прпизвпднпм 
прпцесу; складищтеое птпада на непрппусним и птппрним ппдлпгама, дефинисаое 
тпкпва кретаоа птпада кпд пператера и нашин предвиђен прпписима, јаснп пзнашаваое 
врсте птпада); 

12. Бука (идентификација знашајних извпра буке и предузимаое мера ради смаоеое  нивпа 
буке у зпнама где пна има знашајан утицај на пкплину);  

13. Защтита ппдземних впда (сви складищтени материјали на лпкацији, танкпви кап и 
сппљна складищта, су у прихватним ппсудама, уз кприщћеое предвиђених радних и 
инцидентних техника за превенцију и техника за рукпваое, складищтеое птпада на 
непрппусним и птппрним ппдлпгама, са кпнтрплисаним пдвпдним системпм, jаснп 
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пзнашене врсте птпада кпји се складищти ради лакщег расппзнаваоа, нема испущтаоа 
птпадних впда у ппдземнп впднп телп)    

 
Делимишна усаглащенпст са најбпљим дпступним техникама ппстпји кпд: 
 
1. Управљаоа защтитпм живптне средине 
Пператер се придржава Пплитике защтите живптне средине, али јпщ није увеп Систем 
управљаоа защтитпм живптне средине у складу са стандардпм  ISO 14001:2004. 
Уз захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле пператер је прилпжип и Прпграм мера 
прилагпђаваоа рада ппстпјећег ппстрпјеоа услпвима прпписаним Закпнпм п интегрисанпм 
спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине, где су пписане мере кпје намерава да 
предузме за усклађиваое са ВAT захтевима (захтевима најбпљих дпступних техника), тамп где 
је тп неппхпднп, кап и временскпм динамикпм спрпвпђеоа тих мера и динамикпм 
финансираоа (Дпкументација – Прилпг 16).  
   
   6.2. Кпришћеое ресурса 
 
Сирпвине и ппмпћни материјали 
 
Пснпвна   сирпвина   за   прпизвпдни   прпграм   Фабрике  је   глина   кпја   се  екплпатище   са 
ппврщинскпг кппа Мајдан III.  
У Мајдану I I I врщи се пткппаваое,  утпвар,  трансппрт и пдлагаое ппврщинскпг слпја - 
хумуса, дп дубине 0,5 m. Прпцес се пбавља дискпнтинуалним системпм са мащинскпм 
структурпм: булдпжер - утпвариваш - камипн - булдпжер. 
Искпп глинe извпде пет багера ведришара са електрп ппкретаоем, а трансппрт глинe дп 
деппније за пдлежаваое, у фабришкпм кругу, пбавља се тракастим трансппртерима/ 
гуменпм тракпм пд 2,5km дужине. Дужина пткппнпг фрпнта је прекп 1000m. Лежищте је 
птвпренп из југпистпшнпг правца, а пткппни фрпнтпви се ппмерају паралелнп у правцу југ - 
север. 
Фабрика је у тпку 2013 гпд. утрпщила 407.000t глине у свпм прпизвпднпм прпцесу.  
Ппдатке п кприщћеоу сирпвина и ппмпћних материјала са максималнп предвиђенпм 
гпдищопм пптрпщопм истих, пператер је дап у Прилпгу: Табеларни преглед, Табела бр.1 
Кприщћеое сирпвина и ппмпћних материјала.          
У ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа у прпцесу прпизвпдое се не кпристе ппасне хемијске 
супстанце и хемијски прпизвпди кап сирпвине или ппмпћни материјали.  
 
Впда 
 
Снабдеваое впдпм кпмплекса пбјеката фабрике ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, 
пбезбеђенп је делпм из впдпвпдне мреже насеља, делпм из сппствених бунара дпк за 
кващеое сирпвине кпристи се впда из ретензипнпг језера. Прикљушеое на впдпвпдну мрежу 
насеља је из два правца и тп на впд ∅110mm, кпји прплази у неппсреднпј близини фабрике 
тј. тај впд је пплпжен у ппјасу регипналнпг пута П-119 Хпргпщ-Сента, кап и на впд ∅110mm из 
правца фабрике ДП „Петар Драпщин“. Впдпм из градскпг впдпвпда се снабдева управна 
зграда и  фабришки рестпран, а треће местп улазка впде из градскпг впдпвпда је кпд Црепане 
II где ради парна мащина кпја захтева ппсебан квлитет впде. 
Кружни тпк снабдева из два сппствена бунара. За кпнстантнпст у снабдеваоу впдпм, щтп је 
услпв за несметану прпизвпдоу, мери се притисак впде у впдпвпду и акп тај притисак спадне 
исппд дпзвпљенпг укљуши се пумпа кпја црпи впду из другпг бунара. Тај кружни тпк је 
ппвезан са впдпвпднпм мрежпм за снабдеваое целе фабрике за напред  наведене 
пптребе.За снабдеваое впдпм ппгпна за суву прераду глине црпнпм станицм се црпи впда из 
ретензипнпг језера.Пва црпна станица је са ппгпнпм ппвезана са пптисним впдпм.  
Сппљна и унутращоа хидрантска мрежа снабдева се впдпм из два бунара. 
Укупна пптрпщоа впде у 2013 гпд. је била 70.804 m3, пд тпга је 7.020 m3 узетп из впдпвпда, 
53.706 m3 из бунара и 10.078 m3 из ретенципнпг језера. 
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Ппдатке п пптрпщои впде пператер је дап у Ппглављу III.4.3 и Табели 10 у Прилпгу: Табеларни 
прегледи.  
 
Енергија 
 
‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, кап енергенте у прпцесу прпизвпдое кпристи: 
-  прирпдни гас –  
За пптребе грејаоа пбјеката, кап и у технплпщкпм прпцесу прпизвпдое, кап енергент се 
кпристи прирпдни гас, кап екплпщки најшистије и најекпнпмишније фпсилнп гпривп. Изврщена 
је пптпуна гасификација ппстпјећих пбјеката. Збпг ппвећаоа ппстпјећих капацитета гасне 
мреже  и  пбезбеђиваоа  дпвпљне  кплишине гаса за пптребе фабрике, изграђен је дпвпдни 
шелишни гаспвпд дп ГМРС, кпј је лпцирана унутар кпмлекса фабрике. За пптребе саме 
фабрике изграђене су мернп-регулаципне ппдстанице (МРП), кпјима се пбезбеђује 
пдгпварајући притисак у мрежи и мери прптпк гаса. Прирпдни гас се трпщи у кплишини 
18.595.166 m3 гпдищое (за 2013.гпдину; фабрика радила са 70% капацитета )  
-  електричну енергију –  
Кпристи се у свим фазама прпцеса прпизвпдое кап и за сва пстала пптребна напајаоа. 
Пптрпщоа електришне енергије у фабрици ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа за 2013. гпдину је 
била  19.593.860 kWh на гпдищоем нивпу, а за псветљеое је пптрпщенп 992.978  kWh гпдищое.  
- eврп дизел гпривп - кпристи се за пптребе трансппрта. 
Ппдатке п кприщћеоу енергије пператер је дап у Ппглављу III.4.2.захтева. 
Уз захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле пператер је прилпжип и План мера за ефикаснп 
кприщћеое енергије кап ппсебан дпкумент.  
 
6.3.    Емисије у ваздух и оихпв утицај на живптну средину  
 
У фабрици ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, у прпцесу прпизвпдое виспкпквалитетнпг 
преспванпг и вушенпг црепа, фазпнских елемената, елемената за међуспратне кпнструкције за 
пптребе грађевинске делатнпсти и мајплике, јављају се емисије загађујућих материја у ваздух. 
Те емисије пптишу пд прпцесних агрегата у фабрици и мпгу се ппделити на: емисију пращине у  
прпцесу примарне и сирпве прераде глине; емисију гаспвитих и пращкастих материја у прпцесу 
сущеоа и емисију загађујућих једиоеоа у прпцесу пешеоа. Дифузне емисије се јављају 
приликпм дистрибуције глине пд пдлагалищта дп примарне прераде, кап и унутар прпстприја 
где се пдвијају прпизвпдни прпцеси. На извпдним птвприма кпнтрплисаних емитера, псим 
линије за суву прераду глине (сущара), не ппстпје ппстрпјеоа, уређаји пднпснп филтери за 
смаоеое щтетних и ппасних материја у ваздух. У пквиру линије за суву прераду глине (сущара) 
инсталисан је дупли циклпн и врећасти филтер. Кап енергент се кпристи прирпдни гас. 
Ппдатке п емисијама у ваздух, мерама за смаоеое емисија, мпнитпрингу, пператер је дап у 
захтеву у: Ппглављу III.5. Емисије у ваздух, Прилпгу 2., табеле 11 – 21 и Плану врщеоа 
мпнитпринга, ппглавље 4. 
 
Тачкастих извпра емисија има укупнп пет. Емисије загађујућих материја у ваздух врще се на 
следећим емитерима: 

- Е1- емитер из тунелске пећи ппгпна Ц2 - не ппседује уређај за смаоеое птпадних 
гаспва у ваздух,   

- Е2 - емитер из тунелске пећи ппгпна Ц1/3 - не ппседује уређај за смаоеое птпадних 
гаспва у ваздух,    

- Е3 - емитер из тунелске пећи ппгпна щупљи елементи (стара линија) - не ппседује 
уређај за смаоеое птпадних гаспва у ваздух,  

- Е4 -  емитер из тунелске пећи ппгпна щупљи елементи (нпва линија) -  не ппседује 
уређај за смаоеое птпадних гаспва у ваздух, 

- Е5 – емитер из ппгпна суве прераде глине (сущара) – ппремљен дуплим циклпнпм и 
врећастим филтерпм 
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Загађујуће материје кпје се мпгу емитпвати у ваздух су: прашкасте материје кпје настају у 
примарнпј преради глине (приликпм млевеоа у грубпм и финпм млину), затим у сущари, кап и 
у тунелскпј пећи; гаспвите сустанце: пксиди азпта (NПx);  угљен мпнпксид (СП); 
флупрпвпдпник (HF) и хлпрпвпдпник (HCl) и угљпвпдпници (ТПС) , прганске материје (бензен, 
фенпл, стирен и метанпл) кпји настају у тунелскпј пећи.   
Прешищћени гаспви испущтају се из врећастпг филтера у атмпсферу, а сакупљене пращкасте 
материје, накпн птресаоа вреће филтера, враћају се у прпцес пдгпварајућим трансппртерима.  
Мереоа емисија загађујућих материја се пбављају у складу са важећим прпписима из пве 
пбласти пд стране пблащћене прганизације.  
Дифузни или фугитивни извпри емисија, емисије са складищта сирпвина, привремених 
складищта птпада, издувних гаспва впзила, су карактеристишни за пву фабрику. Дифузне 
емисије кпје пптишу пд трансппрта кпнтрплищу се ппмпћу редпвнпг влажеоа сапбраћајница и 
путева и редпвнпг пдржаваоа фабришкпг круга. Сапбраћајнице у кругу фабрике су асфалтиране. 
Знашајни извпр емисија пращине представља пдлагалищте глине у кругу фабрике, јер дплази дп 
разнпщеоа шестица ветрпм и спираоа атмпсферским падавинама. У тпм циљу пператер 
предузима следеће мере: влажеое пдлагалищта у ветрпвитим данима; влажеое трансппртних 
путева и ппстављаое защтитних баријера пд ветра. 
У прпцесу прпизвпдое црепа у фабрици ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, не кпристе се 
материје са снажнп израженим мириспм. 
 
       6.4. Емисије у впду и оихпв утицај на живптну средину  
 
Ппдатке п емисијама у впду, мпнитпрингу, пператер је дап у захтеву у: Ппглављу III.6. Емисије 
щтетних и ппасних материја у впде, Прилпгу 2., табеле 22 – 34, и Плану врщеоа мпнитпринга. 
Фабрика ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, ппседује Рещеое п издаваоу впдне дпзвпле за 
кприщћеое впда, испущтаое птпадних впда, складищтеое и испущтаое хазардних и других 
супстанци кпје мпгу загадити впду из индустријскпг кпмплекса.  
На ппдрушју кпмплекса фабрике ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа генерищу се следећи тпкпви 
птпадних впда:  

- Технплпщке  птпадне впде пд праоа гипсаних калупа пднпснп  механизације и уређаја 
- санитарне птпадне впде 
- атмпсферске впде 

Технплпщке птпадне впде кпје пптишу пд праоа уређаја и механизације, заједнп са зауљеним 
атмпсферским впдама са сапбраћајних и манипулативних ппврщина, прихватају се ппсебнпм 
зацевљенпм мрежпм, пплпженпм уз ивицу сапбраћајница. ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, 
има уграђене талпжнике за третман технплпщке птпадне впде, пднпснп талпжник са 
кпмбинацијпм сепаратпра уље-впда. Сва пва кплишина птпадне впде се накпн третмана упущта 
у унутращои канализаципни систем кпји има испуст у ретенципнп језерп.  
Атмпсферске птпадне впде са сапбраћајних и манипулативних ппврщина у кругу фабрике се 
прекп талпжника и сепаратпра уља и масти упущтају у унутращои канализаципни систем кпји 
има испуст у ретенеципнп језерп. 
Санитарне птпадне впде пптишу из пбјеката са санитарним швпрпвима (управна зграда, зграда 
Ц1/3, ппгпн Лингл). Деп санитарних птпадних впда се интернпм канализацијпм дп бетпнских 
впдпнепрппусних септишких јама а деп се упущта у јавну канализацију.  
У фабрици не ппстпје мераши прптпка птпадних впда, већ се гпдищоа кплишина дпбија 
прерашунаваоем. Укупна кплишина генерисаних птпадних впда на ппдрушју целе фабрике на 
гпдищоем нивпу креће се пкп 15.000 m3. Пд тпга су пкп 6.800m3 санитарнп фекалне птпадне 
впде кпје се упущтају у канализаципни систем ппщтине Каоижа и впдпнепрппусне септишке 
јаме, а 8200m3 прешищћене птпадне впде кпје се уливају у ретенципнп језерп. 
Мрежа атмпсферске канализације прихвата атмпсферске впде и дренажне впде. Санитарне 
птпадне впде прихватају се мрежпм фекалне канализације. 
На лпкацији фабрике ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа нема испущтаоа птпадних впда у 
ппдземнп впднп телп. 
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6.5 Заштита земљишта 
 
Защтиту земљищта, испитиваоа и резултате испитиваоа, мере за спрешаваое загађеоа 
земљищта и мпнитпринг, пператер је пбрадип у захтеву за дпбијаое интегрисане дпзвпле у: 
Ппглављу III.7. Защтита земљищта и ппдземних впда, Прилпгу II, табеле 23 – 31 и  Прилпгу I.3 
Дпкументација – План врщеоа мпнитпринга. 
У циљу утврђиваоа загађенпсти ппдземних впда и седимената у кругу фабрике и оенпј 
неппсреднпј пкплини ппстављенп је 5 пијезпметара, шиме је пмпгућенп врщеое мпнитпринга, 
тј. праћеоа нивпа ппдземних впда, правца кретаоа ппдземних впда и узимаое узпрака за 
хемијске анализе. 
Списак пијезпметара са кппрдинатама дат је у Прилпгу  Мапе и скице. 
План мпнитпринга квалитета птпадних впда, квалитета ппврщинских и ппдземних впда и 
земљищта кпји је израдип пператер шини саставни деп дпкументације кпја је предата уз захтев.  
Мере за спрешаваое загађеоа земљищта и ппдземних впда дате у Ппглављу III.7.5.  
Ппменуте мере пмпгућавају превентивнп делпваое у слушају ппјављиваоа загађујуће материје 
у земљищту и ппдземним впдама (у слушају акцидента). 
 ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, ппседује три  резервпара за дизел гпривп укупнпг 
капацитета  пд 60.000 литара и налазе се на предметнпј лпкацији. На лпкацији фабрике 
''Пптисје Каоижа'' АД, тпкпм 2010 гпд. изведенп је 5 истражних бущптина дубине пп 10,1 m, из 
кпјих су извађени узпрци тла и затим уграђени пиезпметри за кпнтрплу кавлитета ппдземне 
впде. У услпвима редпвнпг рада не дплази дп загађиваоа земљищта.  
 
 6.6.   Управљаое птпадпм 
 
Ппдатке п управљаоу птпадпм, предузетим мерама за управљаое птпадпм, мпнитпрингу, 
пператер је дап у захтеву у Ппглављу III.8. Управљаое птпадпм, затим у Плану управљаоа 
птпадпм, Плану врщеоа мпнитпринга и Табелама 35 – 37. 
У прпцесу прпизвпдое у фабрици ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, генерищу се разне врсте 
птпада.  
Идентификпване су следеће врсте птпада: птпад кпји се генрище у прпцесу прпизвпдое, птпад 
кпји настаје при редпвнпм мащинскпм пдржаваоу, амбалажни птпад, кпмунални птпад. Пп 
карактеру генерисани птпад у фабрици је ппасан и неппасан, а пп агрегатнпм стаоу мпже бити 
шврст, тешан или гаспвит. 
 
Разврставаое птпада 
У фабрици ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, врщи се разврставаое птпада приликпм оегпвпг 
настанка у ппгпнима и за тп ппстпји дефинисана писана прпцедура. Разврстани птпад се пднпси 
на планпм предвиђена места за пдлагаое. 
 
Привременп складиштеое ппаснпг птпада 
У фабрици „Пптисје Каоижа“ а.д. Каоижа ппстпји складищте за следеће врсте ппаснпг 
птпада, у кпм је свака врста птпада збринута у ппсебну ппсуду, такп да не дплази дп мещаоа 
птпада: 

 Стара електришна и електрпнска ппрема 
− Флупресцентне цеви и други птпад кпји садржи живу 
− Плпвне батерије, батерије пд никл-кадмијума, батерије кпје садрже живу 
− Птпадна рабљена уља, филтери за уље, зауљени пуцвалд 
− Кприщћени  разређиваши  за  пдмащћиваје  метала 
− Амбалажа кпја садржи пстатке ппасних супстанци 

Складищте ппаснпг птпада је затвпренпг типа, са крпвпм и бетпнскпм ппдлпгпм. 
Ппасан птпад кпји се генерище у фабрици „Пптисје Каоижа“ а.д. се пдвпјенп сакупља у 
затвпрене ппсуде пзнашене натписпм „ппасан птпад“ и називпм врсте птпада и пбележене 
пзнакпм из каталпга, а пптпм се адекватнп складищти у привременп складищте ппаснпг 
птпада. Накпн привременпг складищтеоа врщи се предаја птпада пвлащћенпм пператеру, уз 
пратећу дпкументацију. 
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Привременп складиштеое неппаснпг птпада 
У фабрици „Пптисје Каоижа“ а.д. Каоижа, у  складищту неппаснпг птпада се, у пдгпварајућим 
ппсудама или на бетпнскпј ппдлпзи, привременп складищте следеће врсте неппаснпг птпада: 

−  Птпадни   каблпви 
− Мещани   метал 
− Истрпщени   тпнери 
− Пптрпщене гуме, гумене траке и каищници 
− Пластика-рамице за сущеое 
− Дрвп 

Привременп складищтеое амбалажнпг птпада: 

• Пластишна амбалажа (траке, фплије) 

• Папир, картпн 

• Дрвена амбалажа 
Кап кпмуналан птпад се јавља мещани кпмунални птпад и пн се пдлаже се у пластишне  
кпнтејнере и збриоава прекп надлежнпг ЈКП Каоижа. 
 
Превпз птпада 
‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа не врщи трансппрт птпада ван фабрике, а у сампј фабрици, 
настали птпад са билп кпје линије, дп привремених складищта пбавља се интерним 
трансппртпм. Птпад кпји се трансппртује ван фабрике врще пвлащћени пператери. Услугу 
трансппрта у тпм слушају за оега врщи пвлащћени пператер, са ким предузеће има пптписан 
угпвпр. Путеви кретаоа птпада у сампм предузећу и ван оега су стрпгп дефинисани. 
 
Прерада птпада: третман и рециклажа 
Нашин ппступаоа са неппасним птпадпм зависи пд врсте птпада: 

− Сува глина и суви прпизвпд се пдвпјенп сакупљају и ппнпвп упптребљавају у 
технплпщкпм прпцесу тј. враћају се у складищте глине и мещају са сирпвпм глинпм или 
пдлажу у кратер глинпкппа 

− Пешени щкарт се пдвпјенп сакупља, пласира се кап прпизвпд на тржищту,  кпристи  се  кап 
ппдлпга за израду ппврщина за лагерпваое гптпвих прпизвпда, кап и за насипаое путева 
унутар фабришкпг круга 

− Птпадне щамптне касете се пдвпјенп сакупљају и враћају прпизвпђашу 
− Птпадне тпнер касете, птпадни каблпви и пластика се пдвпјенп сакупљају и предају 

пвлащћенпм пператеру 
− Ватрпстални пдливак и пдбашени калупи се трајнп пдлажу у напущтене јаме 
− Мещани метали се пдвпјенп прикупљају пп врстама,  на  месту  настанка  и  предају 

пвлащћенпм  пператеру 
− Пптрпщене гуме се делпм сакупљају и предају пвлащћенпм пператеру, а делпм, накпн 

замене, пстају кпд вулканизера 
− Дрвене рамице се пдвпјенп сакупљају и предају пвлащћенпм  пператеру 
Када је амбалажни птпад у питаоу, нашин ппступаоа је следећи: 
− Папирна и картпнска амбалажа се пдвпјенп сакупљају у кпнтејнер за папир и предају 

пвлащћенпм  пператеру 
− Пластишна амбалажа се пдвпјенп сакупља у кпнтејнер за пластишну  амбалажу и предаје 

пвлащћенпм  пператеру 
− Дрвена амбалажа се пдвпјенп сакупља и и предају пвлащћенпм  пператеру  

 
Пдлагаое птпада 
‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, врщи трајнп деппнпваое једнпг дела свпг птпада.Трајнп 
деппнпваое птпада се врщи у искприщћену јаму глинпкппа. Пвај птпад служи за затрпаваое 
напущтених јама. Има инертна свпјства, неппасан је и не угрпжава живптну средину и 
здравље људи. У птпад кпји се трајнп пдлаже спадају пдбашени калупи и ватрпстални пдливци. 
Пператер има пптписан угпвпр са надлежним ЈКП из Каоиже, за пдлагаое кпмуналнпг птпада. 
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Кпнтрпла и мереое 
У фабрици ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, спрпвпде се активнпсти кпнтрпле и мереоа 
(анализа) у пквиру управљаоа птпадпм, пд мпмента оегпвпг настанка дп тренутка кпнашнпг 
збриоаваоа. За сав птпад урађене су анализе испитиваоа птпада пдређиваоем карактера 
птпада и ппасних материја кпје се налазе у оихпвпм саставу. 
Пператер је у захтеву дефинисап прпцес управљаоа птпадпм у ппстрпјеоу: сакупљаое и 
раздвајаое птпада, привременп складищтеое птпада, превпз птпада, упућиваое птпада на 
третман и рециклажу кпд других пператера, пдлагаое птпада, кпнтрплу и мереое (анализе) 
птпада и дпкументпваое и извещтаваое. 
 
6.7 Бука и вибрације 
 
Ппдатке п буци и вибрацијама, мерама за смаоеое нивпа буке и мпнитпрингу пператер је дап 
у захтеву у: Ппглављу III.9. Бука и вибрације, у Прилпгу Дпкументација – План врщеоа 
мпнитпринга и Табели 38.   

Главни извпри буке на лпкацији фабрике ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, су кпмпреспри, 

вентилатпри, мптпри већих мащина и трансппртних средстава. Бука се даоу јавља у свим 
делпвима прпизвпднпг прпцеса (искпп и трансппрт глине, ппгпн суве прераде, ппгпн црепа 
1/3, ппгпн црепа 2 и ппгпн щупљих елемената), у свим прпизвпдним ппгпнима (прерада 
глине, сирпва прпизвпдоа, сущеое, пешеое и пакпваое).Такпђе, бука се јавља и при утпвару и 

истпвару гптпве рпбе у свим делпвима магацинскпг прпстпра (виљущкари, камипни, дампери. 

Извпри буке на лпкацији кпмплекса „Пптисје Каоижа“а.д. налазе се углавнпм у пбјектима 

шврсте грађе, псим виљущкара, камипна и дампера. 

Мереоа буке у кругу фабрике „Пптисје Каоижа“ а.д. Каоижа и у живптнпј средини врщена су 
2010. гпдине. 
Накпн изврщених мереоа дневнпг нивпа буке у живптнпј средини (у референтним 
стамбеним пбјектима), кпја настаје при пбављаоу делатнпсти у „Пптисје Каоижа“ а.д. Каоижа, 
у складу са Правилникпм п дпзвпљенпм нивпу буке у живптнпј средини (Сл. Гласник РС, 
бр.54/92), а према нпрмативима Стандарда ЈУС. У.Ј6.205:1992. кап и ЈУС. У.Ј6.090.1992. мпже се 
закљушити да активнпсти кпје се пдвијају у „Пптисје Каоижа“а.д. Каоижа прпизвпде буку 
кпја не прелази највищи дпзвпљени нивп у референтним стамбеним пбјектима, за дневнп и 
нпћнп мереое буке. 
У циљу смаоеоа емисије буке у „Пптисје Каоижа“ а.д. Каоижа, дп сада су примеоене 
следеће мере кпје су у складу и са пдгпварајућим БАТ преппрукама, и тп: 

1. Пграђиваое јединица – емитера звука 

2. Вибраципна изплација (пдвајаое) кпд већих мащина 

3. Кприщћеое пригущиваша и сппрп рптирајућих вентилатпра кпд великих вентилатпра 

4. Звушна изплација зидпва и прпзпра 

5. Врщеое бушних активнпсти ван пбјекта, самп у тпку дневне смене 

6.  Прпграмскп пдржаваое ппстрпјеоа 
Планпм мпнитпринга живптне сртедине у „Пптисје Каоижа“ а.д. Каоижа предвиђенп је да се 
мереое буке спрпвпди на три референтна места у циљу испитиваоа усклађенпсти емитпванпг 
нивпа буке са прпписаним нивпима. Референтна места ће пбухватити индивидуалне 
стамбене пбјекте и тп унутар и изван пбјекта и тп на дпвпљнп далекпј удаљенпсти да 
пбухвати дппринпсе буке пд свих већих извпра кпји пптишу пд „Пптисје Каоижа“ а.д. 
Каоижа и дпвпљнп краткпј да се елиминищу метепрплпщки ефекти 
Мереоа буке у кругу фабрике и у живптнпј средини врще се пд стране   пвлащћене 
прганизације.  
У захтеву за дпбијаое интегрисане дпзвпле пператер је прилпжип и План врщеоа мпнитпринга 
нивпа буке. 
Пператер у захтеву навпди и да тпкпм редпвнпг рада фабрике ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа 
нема знашајних извпра вибрација у живптнпј средини. 
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6.8 Ризик пд удеса и план хитних мера 
 
У складу са Листпм ппасних материја и оихпвим кплишинама и критеријумима за пдређиваое 
врсте дпкумента, пператер не ппдлеже изради дпкумента Пплитика превенције удеса, нити 
дпкумената Извещтај п безбеднпсти и План защтите пд удеса, кпја израђују пператери севесп 
ппстрпјеоа.  
У Ппглављу III.10. захтева пператер је дап План защтите пд удеса, где је пбрадип мере защтите 
живптне средине у тпку редпвнпг рада пбјекта, мере защтите у слушају удеса и мере защтите пп 
престанку рада. Мпгуће акцидентне пднпснп хаваријске ситуације кпје се у фабрици мпгу јавити 
су: ппжари, експлпзије, цуреое ппасних материја или кпмбинпвани акциденти. На пснпву 
мпгућих ппследица пп живпт и здравље људи, кап и живптну средину ризик се пцеоује кап 
средои (III нивп удеса). 
Уз захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле пператер је дпставип Рещеое МУП-а РС, Сектпра за 
ванредне ситуације, Пдељеоа за ванредне ситуације у Кикинди, кпјим се даје сагласнпст на 
План защтите пд ппжара за кпмплекс пбјекта  ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа. 
У Ппглављу III.11.захтева пператер је пбрадип мере у слушају нестабилних нашина рада 
ппстрпјеоа, кпјима се утврђују прпцедуре за псигураваое кпнтрплисанпг нашина рада у циљу 
защтите живптне средине. У слушају изненаднпг престанка прпизвпдое или птказа ппреме, 
систем аутпматски детектује квар и ппступак заустављаоа прпизвпдое теше пп ташнп утврђенпм 
редпследу ппступака. 
 
6.9 Прпцена мера у случају престанка рада ппстрпјеоа 
 
План мера за защтиту живптне средине ппсле престанка рада и затвараоа ппстрпјеоа кпјим се 
умаоују или у пптпунпсти уклаоају негативни утицаји рада фабрике ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, 
Каоижа  на живптну средину, прилпжен је у склппу захтева за дпбијаое интегрисане дпзвпле.  

Пвим планпм дефинисани су кпраци кпјима би се дефинитивни престанак рада ппстрпјеоа, 
демпнтажа ппреме и пбјеката и враћаое земљищта у стаое пре изградое фабрике пдвијап у 

две фазе: фаза 1 - кпја би пбухватила све активнпсти пбустављаоа прпцеса прпизвпдое, 
демпнтажу ппреме, инфраструктурни  пбјекти  (хале,  административни и  други  пратећи 

пбјекти)  се  мпгу преуредити или рекпнструисати какп би се привели некпј другпј намени, 
пдлагаое или прпдаја залиха метеријала и птпада насталпг у прпцесу прпизвпдое, кап и  
птпада насталпг у прпцесу демпнтаже, прпдаваое или пдвпжеое демпнтиране ппреме на 

предвиђену лпкацију,  и  фаза 2 - кпја представља рекултивацију и ревитализацију „Мајдана 
III“ кпја ће се пбавити у складу са Прпјектпм рекултивације и ревитализације прппстпра 

защтићених ппврщинскпм експлпатацијпм глина на лпкацији „Мајдан III“ у Каоижи. 
 
6.10       Закључак прпцене 
 
Захтев за издаваое интегрисане дпзвпле кпји је пператер ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа  
предап Ппкрајинскпм секретаријату за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине  
израђен је у складу са Закпнпм п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне 
средине (Службени гласник РС, брпј 135/04) кап и Правилникпм п садржини, изгледу и нашину 
пппуоаваоа захтева за издаваое интегрисане дпзвпле (Службени гласник РС, брпј 30/06).  
Пператер је уз захтев за издаваое интегрисане дпзвпле ппднеп и пптребну дпкументацију у 
складу са шланпм 9. Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне 
средине.  
Захтев за издаваое интегрисане дпзвпле кпји је ппднеп пператер садржи све щтп је прпписанп 
ппстпјећпм закпнскпм регулативпм. У захтеву је пператер приказап усклађенпст рада  
ппстрпјеоа са пдредбама Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне 
средине, усклађенпст рада ппстрпјеоа са најбпљим дпступним техникама.  
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III   УСЛПВИ 
 
1. Важнпст интегрисане дпзвпле и рпк за ппднпшеое нпвпг захтева 
 
    1.1 Важнпст 
 
Пва дпзвпла важи 10 (десет) гпдина. 
 
    1.2 Рпк за ппднпшеое нпвпг захтева 
 
Нпвембар 2024.гпдине 
 
2.  Рад и управљаое ппстрпјеоем    
 
2.1   Рад и управљаое 
 
Пператер се бави искпппм глине и оенпм даљпм прерадпм дп финалнпг прпизвпда 
виспкпквалитетнпг преспванпг и вушенпг црепа, фазпнских елемената, елемената за 
међуспратне кпнструкције за пптребе грађевинске делатнпсти и мајплике. Финални прпизвпди 
сем мајплике се даље кпристе за пптребе грађевинске делатнпсти. Прпцес прпизвпдое 
‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа пбухвата следеће технплпщке ппступке:експлпатација глине 
из ппврщинских кпппва, примарна прерада глине, пбликпваое, сущеое, пешеое, разлагаое и 
пакпваое-палетизација, птпрема гптпвпг прпизвпда. 
Предвиђени инсталирани капацитет ппстрпјеоа изнпси: Црепана II 250 t/дан гптпвпг 
прпизвпда, Црепана  I/III 350 t/дан гптпвпг прпизвпда, Ппгпн щупљих елемената 600 t/дан 
гптпвпг прпизвпда, Ппгпн за суву прераду глине – сущара 66 t/h - на пснпву 365 радних дана у 
гпдини – дпк глинпкпп и ппгпн за суву прераду глине ради 24 сати на дан, 270 дана у гпдини. 
Прпизвпдни капацитет изнпси 72 милипна црепа и 50 милипна  елемената за ферт гредице на 
гпдищоем нивпу. 
Брпј заппслених у ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа је 511 радника. 
Управљашка структура дефинисана је прганизаципнпм щемпм и пписпм ппслпва. 
       
2.2   Раднп време 
 
Ппгпни за прпизвпдоу црепа и щупљих  елемената раде 24 сати на дан  365  дана  у гпдини, дпк 
глинпкпп и ппгпн за суву прераду глине ради 24 сати на дан 270 дана у гпдини. Све пстале  
службе раде 40 сати недељнп. 
Прпизвпдоа се пбавља непметанп 365 дана у гпдини псим у перипду ремпнта кпји траје 15 
дана у гпдини. 
 
2.3   Услпви за управљаое заштитпм живптне средине 
 
Систем управљаоа защтитпм живптне средине (ЕМС), кап и други системи квалитета ‘‘ППТИСЈЕ 
КАОИЖА’’ АД, Каоижа, ће устанпвити и усппставити у најскпријпј будућнпсти у складу са 
међунарпдним стандардпм  ISO 14001: 2004. Прганизација Управљаоа защтитпм живптне 
средине мпра бити усппстављена ради примене управљашких метпда Плана управљаоа 
живптнпм срединпм, шиме се пмпгућава системска примена технп-екпнпмских мера кпје 
минимизирају утицаје прпјеката на живптну средину и интегрищу аспекте защтите живптне 
средине у саме прпјекте. 
Рукпвпдствп ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, ће усппставити, пратити и преиспитати 
релевантне циљеве и планпве у пбласти защтите живптне средине, кап и прпграме за оихпвп 
испуоеое, пбезбедити пптребна средства за оихпву реализацију. 
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Псигураће се да сви заппслени у пптпунпсти буду свесни свпјих пдгпвпрнпсти и пбавеза, кпје су 
пписане у Систему управљаоа защтитпм живптне средине, и пбезбедити оихпвп активнп 
ушещће у пдржаваоу и развијаоу Система. 
Рукпвпдствп ће пбезбедити сталне пбуке и пбразпваоа, кап и ппдстицаое заппслених на развпј 
свести и пдгпвпрнпсти п защтити живптне средине.  
Кпнтрплпм прпизвпдних прпцеса пбезбедиће се ефикаснпст мера защтите живптне средине. 
Унапређиваће се и ппдстицати размена инфпрмација п раду ппстрпјеоа и предузетим мерама 
защтите живптне средине, кап и размена знаоа и искустава из пбласти  защтите живптне 
средине, између пператера и лпкалне заједнице.  
 
3.  Кпришћеое ресурса 
 
3.1 Сирпвине, ппмпћни материјали и другп 
 
Пператер ће предузети све неппхпдне мере за ефикаснп кприщћеое сирпвина и ппмпћних 
материјала у свим делпвима прпцеса, имајући ппсебнп у виду смаоеое ствараоа птпада, 
узимајући у пбзир најбпље праксе за пву врсту делатнпсти. 
Утпвар и истпвар, кап и складищтеое материјала врщиће се на за тп пдређеним местима уз 
предузимаое неппхпдних мера да не дпђе дп билп каквпг прпсипаоа истих. 
  
 3.2   Впда 
 
Пбавезује се пператер да ппступа у складу са Угпвпрпм са ДПП ''ППТИСКИ ВПДПВПДИ'', Хпргпщ, 
п кприщћеоу услуга впдпснабдеваоа, пдвпђеоа и прешищћаваоа птпадних впда фекалнпг 
ппрекла, са Угпвпрпм са ЈКП „Кпмуналац“ Каоижа, п пражоеоу базена за сакупљаое 
технплпщке птпадне впде кпја се јавља кап птпадна впда у прпцесу шищћеоа, праоа и кап 
санитарна птпадна впда и у складу са впднпм дпзвплпм за кприщћеое впда, испущтаое 
птпадних впда, складищтеое и испущтаое хазардних и других супстанци кпје мпгу загадити 
впду из индустријскпг кпмплекса ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа.  
Пбавезује се пператер да врщи сталну кпнтрплу кприщћеоа пптрпщое впде крпз усппстављен 
мпнитпринг пптрпщое и израду биланса впда, да п тпме впди редпвнп евиденцију и на пснпву 
тпга, где гпд је тп мпгуће, смаои кплишину упптребљене впде  у технплпщкпм ппступку.  
Пбавезује се пператер да у циљу усаглащаваоа са ВАТ захтевима дефинсаним у референтнпм 
дпкументу за прпизвпдоу керамишких прпизвпда, ппступа у складу са Прпгрампм мера 
прилагпђаваоа рада ппстпјећег ппстрпјеоа прпписаним услпвима, Прилпг 16 . 
Пператер је у пквиру Прпграма мера прилагпђаваоа рада ппстрпјеоа пдредбама Закпна п 
интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине, прилпженим уз захтев за 
дпбијаое интегрисане дпзвпле предвидеп мере са ташнп дефинисанпм рпкпм за изврщеое 
истих и пптребним финансијским улагаоима.  
      
3.3   Енергија 
 
Пбавезује се пператер да ће пбезбедити ефикаснп кприщћеое енергије у свим делпвима 
прпизвпдое где је тп мпгуће.   
Пбавезује се пператер да у циљу усаглащаваоа са ВАТ захтевима дефинисаним у референтнпм 
дпкументу за прпизвпдоу керамишких прпизвпда, у смислу смаоеоа пптрпщое енергије, 
ппступа у складу са Прпгрампм мера прилагпђаваоа рада ппстпјећег ппстрпјеоа прпписаним 
услпвима, Прилпг 16. 
 
4. Заштита ваздуха 
 
4.1 Прпцес рада и ппстрпјеоа за третман 
Пбавезује се пператер да ће управљати прпцеспм рада на нашин кпји ће пмпгућити да 
ппстрпјеоа за третман птпадних гаспва задпвпље прпписане услпве.  
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Пбавезује се пператер да ће управљати, пдржавати и кпнтрплисати рад система за третман 
птпадних гаспва и п тпме впдити редпвну евиденцију. 
Пбавезује се пператер да мери емисије загађујућих материја на емитерима: Е1, Е2, Е3, Е4, и Е5. 
 
4.2       Граничне вреднпсти емисија 
Пбавезује се пператер да емисије загађујућих материја не прелазе гранишне вреднпсти кпје су 
дефинисане у Tабелама III-1-5: 
 
Емисипна ташка :   Е-1  
Лпкација:              Емитер из тунелске пећи ппгпна Ц2 
Уређај за третман/ 
прешищћаваое:      Не ппседује уређај за прешищћаваое птпадних гаспва  
Висина емитера:     9 m  
Гпривп:                  прирпдни гас    
 
Табела III-1 – Гранишне вреднпсти емисија у ваздуху: Е-1 (запремински  удеп O2 у птпаднпм гасу 

17%)  

            
        Загађујућа материја 
 
 

                            
Јединица мере 

 
          ГВЕ 
 

            
Пращкасте материје 
 

 
mg/Nm3 

 
20 

 

Пксиди сумппра изражени кап сумппрдипксид - 
SO2 

mg/Nm3 500(I) 

Пксиди азпта изражени кап азптдипксид -  NOx mg/Nm3 250 

Флупр и једиоеоа флупра изражени кап 
флупрпвпдпник - HF 

mg/Nm3 5 

Хлпр и једиоеоа хлпра изражени кап 
хлпрпвпдпник - HCl 

mg/Nm3 30 

Бензен mg/Nm3 5 

Стирен mg/Nm3 100 

Фенпл mg/Nm3 20 

Метанпл mg/Nm3 20 

Прганске материје изражене кап укупан угљеник 
– (TOC) 

mg/Nm3 50 

Прпцесни параметри: 
- температура гаса (°C) 
- средоа брзина струјаоа гаса (m/s) 
- прптпк сувпг птпаднпг ваздуха (m3/h) 
- прпценат кисепника O2 (vol%) 
- притисак птпаднпг гаса (bar) 

  

(I) - при уделу сумппра у сирпвини дп 12% 
 
 
Емисипна ташка :     Е-2  
Лпкација:                Емитер из тунелске пећи ппгпна Ц1/3  
Уређај за третман/ 
прешищћаваое:       Не ппседује уређај за прешищћаваое птпадних гаспва 
Висина емитера:      9 m 
Гпривп:                   прирпдни гас 
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Табела III-2 – Гранишне вреднпсти емисија у ваздух: Е-2 (запремински удеп  O2 у птпаднпм гасу 
17%)  

 

            
        Загађујућа материја 
 
 

                            
Јединица мере 

 
          ГВЕ 
 

            
Пращкасте материје 
 

 
mg/Nm3 

 
20 

 

Пксиди сумппра изражени кап сумппрдипксид - 
SO2 

mg/Nm3 500(I) 

Пксиди азпта изражени кап азптдипксид -  NOx mg/Nm3 250 

Флупр и једиоеоа флупра изражени кап 
флупрпвпдпник - HF 

mg/Nm3 5 

Хлпр и једиоеоа хлпра изражени кап 
хлпрпвпдпник - HCl 

mg/Nm3 30 

Бензен mg/Nm3 5 

Стирен mg/Nm3 100 

Фенпл mg/Nm3 20 

Метанпл mg/Nm3 20 

Прганске материје изражене кап укупан угљеник 
– (TOC) 

mg/Nm3 50 

Прпцесни параметри: 
- температура гаса (°C) 
- средоа брзина струјаоа гаса (m/s) 
- прптпк сувпг птпаднпг ваздуха (m3/h) 
- прпценат кисепника O2 (vol%) 
- притисак птпаднпг гаса (bar) 

  

(I)   - при уделу сумппра у сирпвини дп 12% 
 
 
Емисипна ташка :    Е-3 
Лпкација:               Eмитер из тунелске пећи ппгпна шупљи елементи  (стара линија)  
Уређај за третман/ 
прешищћаваое:   Не ппседује уређај за прешищћаваое птпадних гаспва 
Висина емитера:     12 m  
Гпривп:                   прирпдни гас 
 
 
Табела III-3 – Гранишне вреднпсти емисија у ваздух: Е-3 (запремински удеп O2 у птпаднпм гасу 

17%)  
 

            
        Загађујућа материја 
 
 

                            
Јединица мере 

 
          ГВЕ 
 

            
Пращкасте материје 
 

 
mg/Nm3 

 
20 

 

Пксиди сумппра изражени кап сумппрдипксид - 
SO2 

mg/Nm3 500(I) 

Пксиди азпта изражени кап азптдипксид -  NOx mg/Nm3 250 

Флупр и једиоеоа флупра изражени кап mg/Nm3 5 
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флупрпвпдпник - HF 

Хлпр и једиоеоа хлпра изражени кап 
хлпрпвпдпник - HCl 

mg/Nm3 30 

Бензен mg/Nm3 5 

Стирен mg/Nm3 100 

Фенпл mg/Nm3 20 

Метанпл mg/Nm3 20 

Прганске материје изражене кап укупан 
угљеник – (TOC) 

mg/Nm3 50 

Прпцесни параметри: 
- температура гаса (°C) 
- средоа брзина струјаоа гаса (m/s) 
- прптпк сувпг птпаднпг ваздуха (m3/h) 
- прпценат кисепника O2 (vol%) 
- притисак птпаднпг гаса (bar) 

  

(I) - при уделу сумппра у сирпвини дп 12% 
 
Емисипна ташка :    Е-4 
Лпкација:               Eмитер из тунелске пећи ппгпна шупљи елементи (нпва линија)  
Уређај за третман/ 
прешищћаваое:    Не ппседује уређај за прешищћаваое птпадних гаспва 
Висина емитера:     12 m  
Гпривп:                   прирпдни гас 
 
Табела III-4 – Гранишне вреднпсти емисија у ваздух: Е-4 (запремински удеп O2 у птпаднпм гасу 

17%)  
 

            
        Загађујућа материја 
 
 

                            
Јединица мере 

 
          ГВЕ 
 

            
Пращкасте материје 
 

 
mg/Nm3 

 
20 

 

Пксиди сумппра изражени кап сумппрдипксид - 
SO2 

mg/Nm3   500(I) 

Пксиди азпта изражени кап азптдипксид -  NOx mg/Nm3 250 

Флупр и једиоеоа флупра изражени кап 
флупрпвпдпник - HF 

mg/Nm3 5 

Хлпр и једиоеоа хлпра изражени кап 
хлпрпвпдпник - HCl 

mg/Nm3 30 

Бензен mg/Nm3 5 

Стирен mg/Nm3 100 

Фенпл mg/Nm3 20 

Метанпл mg/Nm3 20 

Прганске материје изражене кап укупан угљеник 
– (TOC) 

mg/Nm3 50 

Прпцесни параметри: 
- температура гаса (°C) 
- средоа брзина струјаоа гаса (m/s) 
- прптпк сувпг птпаднпг ваздуха (m3/h) 
- прпценат кисепника O2 (vol%) 
- притисак птпаднпг гаса (bar) 

  

(I) - при уделу сумппра у сирпвини дп 12% 
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Емисипна ташка :    Е-5 
Лпкација:               Eмитер из ппгпна суве прераде глине (сушара) 
 
Уређај за третман/ 
прешищћаваое:      Дупли циклпн и врећасти филтер 
Висина емитера:     21 m  
Гпривп:                   прирпдни гас 
 
Табела III-5 – Гранишне вреднпсти емисија у ваздух: Е-4 (запремински удеп O2 у птпаднпм гасу 

17%)  
 

            
        Загађујућа материја 
 
 

                            
Јединица мере 

 
          ГВЕ 
 

            
Пращкасте материје 
 

 
mg/Nm3 

 
40 

 

Пксиди сумппра изражени кап сумппрдипксид - 
SO2 

mg/Nm3   500(I) 

Пксиди азпта изражени кап азптдипксид -  NOx mg/Nm3 250 

Флупр и једиоеоа флупра изражени кап 
флупрпвпдпник - HF 

mg/Nm3 5 

Хлпр и једиоеоа хлпра изражени кап 
хлпрпвпдпник - HCl 

mg/Nm3 30 

Бензен mg/Nm3 5 

Стирен mg/Nm3 100 

Фенпл mg/Nm3 20 

Метанпл mg/Nm3 20 

Прганске материје изражене кап укупан угљеник 
– (TOC) 

mg/Nm3 50 

Прпцесни параметри: 
- температура гаса (°C) 
- средоа брзина струјаоа гаса (m/s) 
- прптпк сувпг птпаднпг ваздуха (m3/h) 
- прпценат кисепника O2 (vol%) 
- притисак птпаднпг гаса (bar) 

  

(I) - при уделу сумппра у сирпвини дп 12% 
Гранишне вреднпсти емисије у ваздух прпписане су на пснпву Уредбе п гранишним вреднпстима 
емисија загађујућих материја у ваздух  (Службени гласник РС, бр.71/2010 и 6/2011), Прилпг IV и 
Прилпг V, Деп II, Став 6. Ппстрпјеоа за прпизвпдоу керамишких прпизвпда пешеоем.  
Гранишне вреднпсти су прпписане за суви птпадни гас, при нпрмалним услпвима: Т=273,15 К и 
Р=101,3kPa. 
Гранишне вреднпсти емисије су дате кап средое дневне вреднпсти кпје се фпрмирају пд 
пплушаспвних средоих вреднпсти. 
У слушају прекпрашеоа гранишних вреднпсти емисије пператер не мпже ни у кпм слушају 
наставити рад дуже пд 4 шаса, при шему кумулативни перипд рада у таквим услпвима не сме 
прећи 60 шаспва гпдищое. 
 
4.3.  Тачкасти извпри емисија 
Пбавезује се пператер да впди прпизвпдоу такп да загађујуће материје кпје се испущтају  у 
ваздух на свим ташкастим извприма буду у складу са вреднпстима у Табелама III-1-5. 



 24 

У слушају прекида рада уређаја за смаоеое емисија пператер мпра п тпме пдмах пбавестити 
надлежни прган, Ппкрајински секретаријат задужен за ппслпве защтите живптне средине, 
Сектпр за кпнтрплу и надзпр.   
 
 4.4.  Дифузни извпри емисија 
 
Пбавезује се пператер да предузме све пптребне мере какп би се емисија из дифузних извпра 
емисија свела на минимум. 
Пбавезује се пператер да утпвар и истпвар материјала псетљивпг на дисперзију пращине, 
пбавља искљушивп у защтићенпм прпстпру пд ветра. 
Пператер ће предузети све неппхпдне мере да избегне дисперзију пращине ван граница 
ппстрпјеоа. 
 
 4.5.  Мириси  
 
Пбавезује се пператер да пбезбеди да се све активнпсти у ппстрпјеоу кпје резултирају 
емисијама у атмпсферу пдвијају на нашин кпји пбезбеђује да нема никаквих мириса ван граница 
ппстрпјеоа услед пдвијаоа пвих активнпсти.  
 
4.6.  Кпнтрпла и мереое кпје врши пператер 
 
Пбавезује се пператер да врщи кпнтрплу и мпнитпринг загађујућих материја схпднп динамици 
дефинисанпј у Табелама III-6-10. 
 
Емисипне ташкe:   Е-1, Е-2, Е-3, Е-4 и Е-5  
Лпкација:         Емитер из тунелске пећи ппгпна Ц2, Емитер из тунелске пећи ппгпна Ц1/3, 

Eмитер из тунелске пећи ппгпна шупљи елементи (стара линија), Eмитер из 
тунелске пећи ппгпна шупљи елементи (нпва линија), емитер из ппгпна суве 
прераде глине (сушара) 

 
Уређај за третман/ 
прешищћаваое:       Е-1, Е-2, Е-3 и Е-4 не ппседују уређај за пречишћаваое птпадних гаспва, 

Е-5 -Дупли циклпн и врећасти филтер 
 

Табела III-6-  Праћеое емисија у ваздух- Емисипне ташке Е-1, Е-2, Е-3, Е-4 и Е-5  
 

            
        Загађујућа материја 
 
 

                            
Динамика 
мераеоа 

 
          Мереое 
 

Пращкасте материје 2 x гпдищое 
 

SRPS EN 9096 
SRPS EN 13284-1 

Пксиди сумппра изражени кап сумппрдипксид - 
SO2 

2 x гпдищое 
 

SRPS ISO 7934; 
SRPS ISO 7934/1 
SRPS ISO 14791 

Пксиди азпта изражени кап азптдипксид -  NOx 2 x гпдищое 
 

SRPS ISO 14792 

Флупр и једиоеоа флупра изражени кап 
флупрпвпдпник - HF 

2 x гпдищое 
 

ISO 15713 

Хлпр и једиоеоа хлпра изражени кап 
хлпрпвпдпник - HCl 

2 x гпдищое 
 

SRPS EN 1911-1 
SRPS EN 1911-2 
SRPS EN 1911-3 

Бензен 2 x гпдищое 
 

SRPS EN 13649 
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Стирен 2 x гпдищое 
 

SRPS EN 13649 

Фенпл 2 2 x гпдищое 
3  

SRPS EN 13649 

Метанпл 2 x гпдищое 
 

SRPS EN 13649 

Прганске материје изражене кап укупан угљеник 
– (TOC) 

2 x гпдищое 
 

SRPS EN 12619 

Прпцесни параметри: 
 

2 x гпдищое 
 

SRPS ISO 9096 
ISO 12141 

 
За мереоа емисије загађујућих материја и пдређиваое услпва мереоа кпристиће се 
референтне метпде прпписане у Уредби п гранишним вреднпстима емисија загађујућих 
материја у ваздух (Службени гласник РС, брпј 71/2010 и 6/2012). 
За мереое емисије загађујућих материја за кпје нису стандардизпване CEN метпде, мпгу се 
кпристити наципнални и међунарпдни стандарди. Псим референтних метпда, мпгу се 
кпристити и друге метпде мереоа акп се мпже дпказати оихпва еквивалнетнпст. 
Перипдишна мереоа врщиће се пд стране пвлащћене струшне прганизације за пбављаое такве 
врсте мереоа. 
Пбавезује се пператер да ће управљати, пдржавати и кпнтрплисати рад уређаја за третман 
птпадних гаспва и п тпме впдити редпвну евиденцију. 
 
У табели III-7 дати су параметри кпји се кпнтрплищу, динамика и нашин пбављаоа кпнтрпле. 
 

Емитер Е5 

Филтер  Врећасти филтер 

Параметар кпји 
се кпнтрплише 

Пращкасте материје 
Пптребан притисак кпји сигнализује редпван 
 рад филтера (пдвајаое пращина пд филтер врећа). 
 Диференцијални притисак се не мери. 

Начин  
кпнтрпле 

Визуелнп праћеое пд стране пператера  
Дпстизаое сигналне вреднпсти зауставља се прпцес прпизвпдое.    

Учесталпст кпнтрпле 
Аутпматскп праћеое  кпнтрплне табле ппгпна електрпнским путем 
Визуелна кпнтрпла стаое филтер врећа накпн 300 сати рада система 

Сигнална вреднпст 
За визуелну кпнтрплу, сигнална вреднпст је ппјава пращине пкп филтер 
врећа. 
Изнпс притиска: 6 бар 

Начин замене 
Редпвна замена се врщи накпн детекције грещке приликпм визуелне 
кпнтрпле. Филтер вреће се у тпку редпвне кпнтрпле, меоају рушнп. 

Збриоаваое птпада Врећасти филтри се предају пвлащћеним лицима за ппступаое са птпадпм 

 
4.7.  Извештаваое 
 
Пператер ће извещтавати надлежни прган, Ппкрајински секретаријат  задужен за ппслпве 
защтите живптне средине, Сектпр за шистију прпизвпдоу, пбнпвљиве извпре енергије и 
пдрживи развпј, и Сектпр за кпнтрплу и надзпр, п изврщеним мереоима најмаое један пут 
гпдищое. 
Пператер ће пбавестити надлежни прган, Ппкрајински секретаријат  задужен за ппслпве 
защтите живптне средине, Сектпр за шистију прпизвпдоу, пбнпвљиве извпре енергије и 
пдрживи развпј, и Сектпр за кпнтрплу и надзпр,  п резултатима ппвремених мереоа најкасније 
у рпку пд 30 дана пд изврщенпг мереоа. 
Укпликп дпђе дп прекпрашеоа гранишних вреднпсти емисија или удеса (некпнтрплисанпг 
испущтаоа загађујућих материја у ваздух) пператер је дужан да пдмах п тпме пбавести 
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надлежни прган, Ппкрајински секретаријат  задужен за ппслпве защтите живптне средине, 
Сектпр за шистију прпизвпдоу, пбнпвљиве извпре енергије и пдрживи развпј, и Сектпр за 
кпнтрплу и надзпр. 
Пбавеза је пператера да Агенцију за защтиту живптне средине извещтава п мпнитпрингу 
загађујућих материја кпје се емитују у ваздух дп 31.03. текуће гпдине за претхпдну гпдину. 
   
 
5.  Птпадне впде 
 
5.1 Прпцес рада и ппстрпјеоа за третман 
       
Пбавезује се пператер да ће управљати прпцеспм рада на нашин кпји ће пмпгућити да квалитет 
испущтених впда пдгпвара услпвима за испущтаое птпадних впда у градску канализацију 
пднпснп у ретенципнп језерп уз редпвнп узпркпваое и анализу оенпг квалитета. 
Пбавезује се пператер да изграђене пбјекте за сакупљаое, трансппрт, каналисаое, 
прешищћаваое и испущтаое атмпсферских птпадних впда пдржава у исправнпм и 
функципналнпм стаоу и у свему према технишкпј дпкументацији.   
Пбавезује се пператер да кпнтинуиранп мери кплишине птпадних впда и испитује бипхемијске и 
физишке параметре квалитета птпадних впда пре упущтаоа у реципијент ретенципнп језерп. 
 
5.2 Емисије у впду 
 
Пператер упущта генерисане технплпщке птпадне впде (пд праоа гипсаних калупа пднпснп 
механизације и уређаја) прекп сепаратпра уља и масти у ппврщинске впде (ретенципнп језерп). 
Атмпсферске птпадне впде са сапбраћајних и манипулативних ппврщина у кругу фабрике се прекп 
талпжника и сепаратпра уља и масти, упущтају се у ретенципнп језерп.  
Санитарне птпадне впде се без претхпднпг прешищћаваоа упущтају у градску канализаципну 
мрежу и впдпнепрппусне септишке јаме.  
 
5.3  Граничне вреднпсти емисија 
 
Санитарне птпадне впде 
Пбавезује се пператер да квалитет испущтених санитарних птпадних впда у јавну канализацију 
усклади са Уредбпм п гранишним вреднпстима емисије загађујућих материја у впде и рпкпвима 
за оихпвп дпстизаое ("Службени гласник РС", бр. 67/2011) и Пдлукпм п јавнпј канализацији 
ппщтине Каоижа (''Сл.лист Ппщтине Каоижа'' бр. 7/05). Пператер је дужан да испуоава све 
пбавезе  и услпве дате  пд ДПП ''ППТИСКИ ВПДПВПДИ'' Хпргпщ, са кпјима је склппип Угпвпр п 
нашину, услпвима и рпкпвима изврщеоа и кприщћеоа (кпмуналних) услуга впдпснабдеваоа, 
пдвпђеоа и прешищћаваоа птпадних впда. 
Пбавезује се пператер да впдпнепрппусне септишке јаме празни у складу са Угпвпрпм п 
изнпщеоу птпадне впде, кпји је пператер закљушип са ЈКП ''КПМУНАЛАЦ'' Каоижа. 

 
Технплпшке и атмпсферске птпадне впде 
Пбавезује се пператер да не дпзвпли испущтаое технплпщких и атмпсферских  птпадних впда са 
сапбраћајних и манипулативних ппврщина у кругу фабрике у ретенципнп језерп без претхпднпг 
третмана.  
Пбавезује се пператер да управља прпцеспм рада на нашин кпји ће пмпгућити да квалитет 
прешищћених услпвнп шистих и зауљених атмпсферских впда, кап и впда пд праоа са платпа и 
манипулативних ппврщина, задпвпљава захтеве Уредбe п гранишним вреднпстима емисије 
загађујућих материја у впдама и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Службени гласник РС, брпј 
67/2011 и 48/12), Прилпг 2 Гранишне вреднпсти емисије за птпадне впде; 11. Гранишне вреднпсти 
емисије птпадних впда из пбјеката и ппстрпјеоа за прпизвпдоу керамишких прпизвпда.  
Ни једна супстанца не сме бити испущтена на нашин или у кпнцентрацији кпја ће нанети трајне 
щтете пп флпру и фауну реципијента кпји прима испущтене птпадне впде.  
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Пбавезује се пператер да емисије загађујућих материја у ретенципнп језерп  не прелазе 
гранишне вреднпсти кпје су дефинисане у Tабели III-8: 
 
Табела III-7: Гранишне вреднпсти емисија загађујућих материја у технплпщким и атмпсферским 

птпадним  впдама на месту испущтаоа у ретенципнп језерп  
 

      
          Загађујућа материја 
 

 
Јединица мере 

 
Гранична вреднпст емисија * 

pH  6,5-9,0 

Температура впде пС 30 

Бпја - без 

Мирис - без 

Видљиве материје - без 

Суспендпване материје mg/l 50 

Раствпрени кисепник mg/l 4 

БПК5 mgП2/l 20 

ХПК mgП2/l 80 

Укупни кплифпрми mg/l највище 10.000 

Укупан фпсфпр mg/l 1.5 

 
*   Вреднпсти из табеле се пднпсе на 2-шаспвни узпрак 
Гранишне вреднпсти емисија пдређене у складу са Уредбпм п гранишним вреднпстима емисије 
загађујућих материја у впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое (‘‘Службени гласник РС’’ бр. 
67/2011), Прилпг 2 Гранишне вреднпсти емисије за птпадне впде; 11. Гранишне вреднпсти 
емисије птпадних впда из пбјеката и ппстрпјеоа за прпизвпдоу керамишких прпизвпда, 
Уредбпм п класификацији впда ("Службени гласник СРС", бр. 5/68). 
Пбавезује се пператер да укпликп не задпвпљи гранишне вреднпсти прпписане пвпм дпзвплпм за 
птпадне впде кпје се испущтају у ретенципнп језерп, предвиди пдгпварајуће мере за смаоеое 
загађеоа. Разређиваое птпадних впда ради дпстизаоа гранишних вреднпсти емисија за испущтаое 
у јавну канализацију није дпзвпљенп. 
Пбавезује се пператер да у слушају загађиваоа впда/ппдземних впда/земљищта (на пр. услед 
хаварије на ппстрпјеоу) предузме све мере за спрешаваое, пднпснп за смаоиваое и санацију 
загађеоа и да планира средства и рпкпве за оихпвп пствариваое. 
 
5.4     Кпнтрпла и мереое кпје врши пператер 
 
Пбавезује се пператер да врщи кпнтрплу и мпнитпринг загађујућих материја у прешищћеним 
птпадним впдама схпднп динамици дефинисанпј у Табели- III-8: 
Табела - III-8 - Праћеое емисија у впду 

 
               Параметар 
 

 
    Динамика  
      мереоа 

 
                    Мереое 

pH  4 пута гпдищое SRPS.H.Z1.111, ISO 10523 

Температура впде  4 пута гпдищое SRPS.H.Z1.106/6, EPA 170.1 

Бпја  4 пута гпдищое SRPS EN ISO 7887:2009   

Мирис  4 пута гпдищое SRPS EN 1622:2008 

Видљиве материје  4 пута гпдищое SRPS EN 25814:2009 

Суспендпване материје  4 пута гпдищое SRPS EN 872 

Раствпрени кисепник  4 пута гпдищое SRPS EN 25814:2009 

БПК5  4 пута гпдищое SRPS ISO 5815 

ХПК  4 пута гпдищое SRPS ISO 6060 

Укупни кплифпрми  4 пута гпдищое SRPS EN ISO 9308-1,2 

Укупан фпсфпр  4 пута гпдищое SRPS EN ISO 6878   
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Динамика мереоа је исказана у складу са Правилникпм п нашину и минималнпм брпју 
испитиваоа квалитета птпадних впда (Службени гласник РС, брпј 47/83 и 13/84-испр.). 
Све метпде мереоа мпрају бити имплементиране такп да испуоавају услпве наведене у Прилпгу 
1 Уредбе п гранишним вреднпстима емисије загађујућих материја у впде и рпкпвима за оихпвп 
дпстизаое (Службени гласник РС, брпј 67/2011). 
Мереоа квалитета впда врщиће се пд стране пвлащћене струшне прганизације за пбављаое 
такве врсте мереоа.  
Мереое квалитета впда врщити на испусту прешищћених птпадних впда.   
Узпрке узимати у складу са ISO 5667-10 
   
5.5  Извештаваое 
 
Пператер ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, ће извещтавати надлежни прган, Ппкрајински 
секретаријат  задужен за ппслпве защтите живптне средине – Сектпр за инспекцијске ппслпве и 
Сектпр за шистију прпизвпдоу, пбнпвљиве извпре енергије и пдрживи развпј кап и Ппкрајински 
секретаријат задужен за ппслпве из пбласти впдппривреде, Републишку дирекцију за впде, п 
изврщеним мереоима једанпут гпдищое. 
Укпликп дпђе дп некпнтрплисанпг испущтаоа загађујућих материја у ретенципнп језерп, 
пператер је дужан да пдмах п тпме пбавести Ппкрајински секретаријат задужен за ппслпве 
защтите живптне средине – Сектпр за инспекцијске ппслпве и Сектпр за шистију прпизвпдоу, 
пбнпвљиве извпре енергије и пдрживи развпј, кап и Ппкрајински секретаријат задужен за 
ппслпве впдппривреде, пднпснп Републишку дирекцију за впде. 
Пбавезује се пператер да дпставља редпвне гпдищое извещтаје п кпнтрпли и мереоима 
квалитета птпадних впда у фабрици ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, Агенцији за защтиту 
живптне средине најкасније дп 31. марта текуће гпдине за претхпдну гпдину. 
 
6. Заштита земљишта и ппдземних впда пд загађиваоа 
 
Пбавезује се пператер да ће управљати прпцеспм рада на нашин кпји ће пмпгућити да се спреши 
свакп загађиваое земљищта на лпкацији ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа. 
Пбавезује се пператер да у слушају билп каквпг некпнтрплисанпг испущтаоа загађујућих материја 
у земљищте пдмах п тпме пбавестити Ппкрајински секретаријат задужен за ппслпве защтите 
живптне средине, Сектпр за инспекцијске ппслпве и Сектпр за шистију прпизвпдоу, пбнпвљиве 
извпре енергије и пдрживи развпј, и у најкраћем рпку изврщи санацију тпг дела земљищта.  
Птпад кпји се привременп складищти на лпкацији, мпра бити сакупљан и пдлпжен на места 
пдређена за тп и защтићена пд цуреоа и прппущтаоа. 
Пператер ће спрешити свакп директнп испущтаое птпадних впда са лпкације у ппдземнп впднп 
телп. 
Пператер ће системпм ппстављених пијезпметара (према прилпженпм плану мпнитпринга 
ппдземних впда) врщити кпнтрплу прпмене квалитета ппдземних впда. 
Пператер ће из пијезпметара ппред врщеоа кпнтрпле квалитета ппдземних впда врщити и 
праћеое прпмена нивпа истих. 
Све анализе квалитета ппдземних впда врщиће се пд стране струшне прганизације пвлащћене за 
те ппслпве. 
Пбавезује се пператер да врщи испитиваое квалитета и квантитета ппдземних впда једнпм у три 
гпдине.  
 
7. Управљаое птпадпм  
 
Oбавезује се пператер да у тпку пбављаоа свпје редпвне активнпсти, нестабилних режима 
рада, кап и накпн престанка рада, управља птпадпм такп да пбезбеди смаоеое свих мпгућих 
негативних утицаја на живптну средину. 
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7.1  Прпизвпдоа птпада 
 
Пбавезује се пператер да у тпку редпвнпг рада ппстрпјеоа пбезбеди примену нашела 
хијерархије управљаоа птпадпм  пднпснп предузме све мере са циљем смаоеоа прпизвпдое  
птпада, ппсебнп ппаснпг птпада, смаоеоа кприщћеоа ресурса, и  где гпд је мпгуће пбезбеди 
ппнпвну упптребу и рециклажу, пднпснп  искприщћеое насталпг птпада. 
 
7.2  Сакупљаое и пдвпжеое птпада 
 
Пбавезује се пператер да разврстава птпад према месту настанка, ппреклу и предвиђенпм 
нашину ппступаоа са истим. 
Пбавезује се пператер да врщи сакупљаое разврстанпг птпада пдвпјенп, у складу са пптребпм 
будућег ппступаоа са истим. 
Пбавезује се пператер да акп није у стаоу да прганизује ппступаое са птпадпм у складу са гпре 
наведеним, преда птпад лицу кпје је пвлащћенп за сакупљаое и трансппрт птпада, тј. кпје 
ппседује пдгпварајућу дпзвплу. 
 
7.3  Привременп складиштеое птпада 
 
Пбавезује се пператер да птпад складищти на местима кпја су технишки ппремљена за 
привременп шуваое птпада на лпкацији. 
Птпад се не мпже складищтити на прпстпру, кап и на манипулативним ппврщинама кпје нису 
намеоене за складищтеое.  
Ппасан птпад не мпже бити привременп складищтен на лпкацији ппстрпјеоа дуже пд 12 
месеци.  
Приликпм складищтеоа ппасан птпад се пакује у пдгпварајуће ппсуде и пбележава налепницпм 
кпја садржи следеће ппдатке: индексни брпј и назив у складу са Каталпгпм птпада, пзнаку 
према Листи категприја, пзнаку према Листи кпмппненти кпје га шине ппасним, пзнаку према 
Листи карактеристика кпје га шине ппасним, физишкп свпјствп птпада, кплишину, ппдатке п 
власнику птпада и квалификпванпм лицу пдгпвпрнпм за ппступаое са ппасним птпадпм, кап и 
уппзпреое да је у питаоу ппасан птпад. 
Складищте ппаснпг птпада мпра бити физишки пбезбеђенп, закљушанп и ппд сталним надзпрпм. 
Забраоенп је мещаое разлишитих категприја ппасних птпада или мещаое ппаснпг птпада са 
неппасним птпадпм.   
Пператер ће управљаое ппсебним тпкпвима птпада у пптпунпсти ускладити са прпписаним 
закпнским и ппдзакпнским актима у пбласти управљаоа птпадпм. 
 
7.4   Превпз птпада 
Пбавезује се пператер да за превпз птпада ван лпкације ппстрпјеоа мпже ангажпвати 
искљушивп превпзника кпји испуоава све захтеве кпји су регулисани ппсебним прпписима п 
трансппрту и кпји има пдгпварајућу дпзвплу надлежнпг пргана, за трансппрт птпада. 
Пбавезује се пператер да интерни превпз, утпвар и истпвар птпада у пквиру лпкације пбавља на 
нашин кпји ће пнемпгућити расипаое птпада, распрщиваое и друге негативне утицаје на 
живптну средину.  
 
7.5  Прерада птпада, третман и рециклажа 
Генерисани птпад кпји се мпже кпристити за ппнпвну упптребу прпизвпда за исту или другу 
намену, за рециклажу, пднпснп третман птпада, ради дпбијаоа сирпвине за прпизвпдоу истпг 
или другпг прпизвпда, кап секундарна сирпвина, за енергетскп искприщћеое, пператер је 
пбавезан да преда лицу кпје је пвлащћенп за те ппслпве тј. има пдгпварајућу дпзвплу 
надлежнпг пргана. 
Пператер ће свим врстама птпада кпји се генерище на лпкацији управљати у пптпунпсти у 
складу са прпписаним закпнским и ппдзакпнским актима у пбласти управљаоа птпадпм. 
Пбавезује се пператер да са следећим идентификпваним врстама птпада ппступа у складу са 
прпписаним пперацијама наведеним у Табелама III-9 и 10: 
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Табела III-9 - Ппасан птпад 
 

   Индексни 
брпј 

Врста птпада 
 

 Ппнпвнп 
искпришћеоа/деппнпваое 

20 01 21* 
Флупресцентне цеви и други птпад кпји 
садржи живу 

R12 - исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

20 01 35* 

Пдбашена електришна и електрпнска 
ппрема другашије пд пне наведене  у 20 
01 21 и 20 01 23 кпја садржи ппасне 
кпмппненте 

R12 - исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

20 01 33* 

Батерије и акумулатпри укљушени у 16 06 
01, 16 06 02 или 16 01 03 и неспртиране 
батерије и акумулатпри кпји садрже пве 
батерије 

R12 - исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

13 02 05* 
Минерална нехлпрпвана мптпрна уља, 
уља за меоаше и ппдмазиваое 
(птпаднп мптпрнп уље) 

R9 -  кприщћеое у ппстрпјеоу кап 
мазивп 

13 02 08* 
Пстала мптпрна уља,уља за меоаше и 
ппдмазиваое 
(птпаднп редуктпрскп уље) 

R9 -  кприщћеое у ппстрпјеоу кап 
мазивп 

13 02 08* 
 

Пстала мптпрна уља,уља за меоаше и 
ппдмазиваое 
(птпаднп турбинскп уље) 

R9 -  кприщћеое у ппстрпјеоу кап 
мазивп 

13 03 07* 
Минерална нехлпрпвана уља за 
изплацију и пренпс тпплпте 
(птпаднп хидраулишнп уље) 

R9 -  кприщћеое у ппстрпјеоу кап 
мазивп 

15 02 02* 

Апспрбенти, материјали за филтере 
(укљушујући филтере за уље кпји нису 
другашији специфицирани) крпе за 
брисаое, защтитна пдећа, кпји су 
кпнтаминирани ппасним супатанцима 

R12 - исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

15 01 10* 
Амбалажа кпја садржи пстатке ппасних 
супстанци или је кпнтаминирана ппасним 
супатанцама 

R12 - исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

 
 
Табела - III-10 - Неппасан птпад 
 

Индексни брпј 
Врста птпада 

 
Ппнпвнп 

искпришћеоа/деппнпваое 

10 12 01 
 

Птпад припремна мещавина пре 
термишкпг третмана (сува глина, суви 
прпизвпд) 

R5- третман у ппстрпјеоу  
D1- пдлагаое у кратеру глинпкппа 

10 12 08 

Птпадна керамика,цигле, 
Плпшице и прпизвпди за грађевинарствп 
(ппсле термишкпг третмана) (пешени 
щкарт) 

D1- насипаое путева и ппврщина за 
лагерпваое гптпвпг прпизвпда у 
фабришкпм кругу 

R12-исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

 

16 11 06 

Пблпге и ватрпстални материјали из 
неметалурщких прпцеса другашији пд 
пних наведених у  
16 11 05 

D1- пдлагаое у јаме глинпкппа 
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10 12 06 Пдбашени калупи D1- пдлагаое у јаме глинпкппа 

17 04 11 
Каблпви другашији пд пних наведених у 
17 04 10 

R12-исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

17 04 07 Мещани метали 
R12-исппрука пвлащћеним трећим 

лицима 

16 01 03 Пптрпщене гуме 
R12-исппрука пвлащћеним трећим 

лицима 

 
   20 01 39 

 
Пластика (рамице за сущеое) 

R12-исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

20 01 38 
Дрвп другашије пд пнпг наведенпг у  20 01 
37 рамице 

R12-исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

15 02 03 

Абспрбенти,материјали за филтере,крпе 
за брисаје и защтитна пдећа другашији пд 
пних наведених у 15 02 02 (гумене 
рукавице, чепасти филтри) 

R12-исппрука пвлащћеним трећим 
лицима 

 

15 01 01 Папирна и картпнска амбалажа 
R12-исппрука пвлащћеним трећим 

лицима 

15 01 02 Пластишна амбалажа 
R12-исппрука пвлащћеним трећим 

лицима 

15 01 03 Дрвена амбалажа 
R12-исппрука пвлащћеним трећим 

лицима 
 

20 03 01 Мещани кпмунални птпад 
R/D-предаја пвлащћенпм пператеру 

или  угпвпр са кпмуналним  
предузећем 

 
 
7.6  Пдлагаое птпада 
 
Није дпзвпљенп пдлагаое билп кпје врсте птпада сем ппјединих врста птпада наведених са D 
пзнакпм у табели III-10,  на лпкацији ппстрпјеоа.       
         
7.7  Кпнтрпла птпада и мере 
 
Пбавеза је пператера да впди ташну евиденцију врста и кплишина насталпг, привременп 
складищтенпг и птпада кпји је предат правнпм лицу или предузетнику кпји ппседује 
пдгпварајуће дпзвпле за оегпвп преузимаое. 
Испитиваое птпада врщити у складу са шланпм 23. Закпна п управљаоу птпадпм и шланпм 6. 
Правилника п категпријама, испитиваоу и класификацији птпада. 
           
7.8   Узпркпваое птпада 
 
Узпркпваое и испитиваое птпада врщити пд стране пвлащћене струшне прганизације за 
узпркпваое и испитиваое птпада у складу са закпнпм. Узпркпваое и испитиваое птпада 
врщити стандарним метпдама. 
 
 
7.9   Дпкументпваое и извештаваое 
 
Кретаое птпада прати ппсебан Дпкумент п кретаоу птпада, дпк кретаое ппаснпг птпада прати 
Дпкумент п кретаоу ппаснпг птпада. 
Пбавезује се пператер да впди дневну евиденцију п птпаду. 
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Пбавезује се пператер да дпставља редпвне гпдищое извещтаје Агенцији за защтиту живптне 
средине најкасније дп 31. марта текуће гпдине за претхпдну гпдину. 
Пбавезује се пператер да дпставља Министарству надлежнпм за ппслпве защтите живптне 
средине, Пдељеоу за ппслпве управљаоа птпадпм и Сектпру за кпнтрплу и надзпр први 
примерак дпкумента п кретаоу ппаснпг птпада кпји упућује другпм пператеру на даљи 
третман/пдлагаое и тп 3 дана пре заппшиоаоа кретаоа ппаснпг птпада. 
 
 
8. Бука и вибрације 
 

У тпку редпвнпг рада ппстрпјеоа ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, представља извпр буке  у 
живптнпј средини. Главни извпри буке на лпкацији фабрике су кпмпреспри, вентилатпри, 
мптпри већих мащина и трансппртних средстава. Бука се даоу јавља у свим делпвима 

прпизвпднпг прпцеса (искпп и трансппрт глине, ппгпн суве прераде, ппгпн црепа 1/3, ппгпн 

црепа 2 и ппгпн щупљих елемената), у свим прпизвпдним ппгпнима (прерада глине, сирпва 

прпизвпдоа, сущеое, пешеое и пакпваое).Такпђе, бука се јавља и при утпвару и истпвару гптпве 
рпбе у свим делпвима магацинскпг прпстпра (виљущкари, камипни, дампери. 

Извпри буке на лпкацији кпмплекса „Пптисје Каоижа“а.д. налазе се углавнпм у пбјектима 
шврсте грађе, псим виљущкара, камипна и дампера. 

Тпкпм редпвнпг рада ппстрпјеоа ‘‘ППТИСЈЕ КАОИЖА’’ АД, Каоижа, нема знашајних утицаја на 
вибрације у живптнпј средини. 
 
8.1 Прпцес рада и ппмпћна ппрема  
 
Пбавезује се пператер да ће управљати прпцеспм рада на нашин кпји ће нивп буке  у живптнпј 
средини свести на најмаоу мпгућу меру. 
 
8.2 Врсте емисија 
 
Пбавезује се пператер да мереое буке спрпвпди на три референтна места у циљу испитиваоа 
усклађенпсти емитпванпг нивпа буке са прпписаним нивпима. 
Референтна места мпрају пбухватити индивидуалне стамбене пбјекте (унутар и изван пбјекта) 
кпја се налазе у неппсреднпм пкружеоу фабрике. 
Пбавезује се пператер да управља прпцеспм рада на нашин кпји пмпгућава да нивп буке у 
живптнпј средини не прелази вреднпсти прпписане у Табели III- 11: 
 
Табела III- 11- Дпзвпљени нивп буке: 

Намена 
прпстпра/прпстприја 

Дпзвпљени нивп буке у dB(A) 
-  ДАН и ВЕЧЕ* 

Дпзвпљени нивп буке у dB(A) 
- НПЋ* 

Унутар пбјекта (спбе) 40 35 

Изван пбјекта (двприщте) 65 55 

 
* Дпзвпљени нивпи буке пдређени на пснпву Уредбе п индикатприма буке, гранишним 
вреднпстима, метпдама за пцеоиваое индикатпра буке, узнемираваоа и щтетних ефеката буке 
у живптнпј средини (Сл. Гласник РС бр. 75/2010).       
 
8.3   Кпнтрпла и мереое (места, учесталпст, метпде) 
 
Пбавезује се пператер да врщи кпнтрплу и мпнитпринг нивпа буке на лпкацијама псетљивим на 
нивп буке са динамикпм мереоа најмаое једнпм гпдищое, кап и приликпм измена на 
ппстрпјеоима кпја емитују буку. 
Мереое буке у живптнпј средини мпже да врщи самп пвлащћена струшна прганизација кпја 
испуоава прпписане услпве за мереое буке дефинисане Правилникпм п услпвима кпје мпра да 
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испуоава струшна прганизација за мереое буке, кап и п дпкументацији кпја се ппднпси уз 
захтев за дпбијаое пвлащћеоа за мереое буке ("Службени гласник РС", брпј 72/2010). 
Мереое буке у живптнпј средини врщиће се према стандардима SRPS ISO 1996-1 и SPRS ISO 
1996-2 дефинисанп Правилникпм п метпдама мереоа буке, садржини и пбиму извещтаја п 
мереоу буке ("Службени гласник РС", брпј 72/2010). 
 
8.4  Извештаваое 
 
Пбавезује се пператер да извещтаје п мереоу буке у живптнпј средини ушини дпступним  
инспекцији за защтиту живптне средине тпкпм редпвних прегледа. 
Садржина и пбим извещтаја п мереоу буке у живптнпј средини дефинисани су Правилникпм п 
метпдама мереоа буке, садржини и пбиму извещтаја п мереоу буке (‘‘Службени гласник РС’’ 
брпј 72/2010). 
Пбавезује се пператер да дпставља редпвне гпдищое извещтаје п кпнтрпли и мереоу нивпа 
буке у живптнпј средини Агенцији за защтиту живптне средине, најкасније дп 31. марта текуће 
гпдине за претхпдну гпдину. 
 
9. Спречаваое удеса и пдгпвпр на удес 
 
Пбавезује се пператер да у складу са дефинисаним ппступцима у слушају ванредних ситуација 
предузме мере кпје ће минимизирати негативне ефекте на живптну средину. 
Пбавезује се пператер да у складу са Планпм защтите пд ппжара предузме све превентивне 
мере да дп ппжара не дпђе. 
Пбавезује се пператер да врщи пбуку заппслених из пбласти прптивппжарне защтите у складу 
са Планпм защтите пд ппжара.  
Пбавезује се пператер да врщи прпверу исправнпсти унутращое и сппљещое хидрантске 
мреже и мпбилне ппреме за гащеое ппжара у складу са динамикпм прпписанпм у Плану 
защтите пд ппжара. 
Пбавезује се пператер да све ппасне материје кпје се кпристе у прпцесу прпизвпдое складищти 
на прпписан нашин, кап и да рукује са истима у складу са прпписаним ппстпјећим прпцедурама. 
Пбавезује се пператер да врщи ппсебну пбуку заппслених  кпји раде са ппасним материјама или 
рукују са истим, у циљу оихпве сталне едукације ради спрешаваоа акцидената те врсте.    
Пбавезује се пператер да редпвнп кпнтрплище исправнпст уређаја, инсталација, мерне ппреме 
и исправнпст защтите на свим уређајима. На тај нашин ће спрешити евентуалне акциденте. 
Пбавезује се пператер да у слушају акцидента, према прпписанпј прпцедури, утврди узрпк 
акцидента, идентификује датум, време и местп акцидента. Пператер ће тпм приликпм 
идентификпвати све врсте емисија у живптну средину и применити све мере пптребне да се 
ппменуте емисије смаое, кап и прпценити ефекат сваке такве предузете мере.  
Пбавезује се пператер да накпн акцидента предузме све пптребне мере за птклаоаое 
ппследица кпји је исти изазвап пп живптну средину према прпписаним прпцедурама.  
Пбавезује се пператер да предузме све превентивне мере и унесе све дпдатне активнпсти у 
ппстпјећим прпцедурама прпписаним у Плану мера за спрешаваое удеса и пгранишаваое 
оегпвих ппследица, а све у циљу спрешаваоа да не дпђе дп акцидента.  
      
9.1    Извештаваое у случају удеса 
 
Пбавезује се пператер да у слушају акцидента пдмах п тпме пбавести надлежне пргане, 
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, 
Министарствп унутращоих ппслпва - Сектпр за ванредне ситуације, кап и јединицу лпкалне 
сампуправе. 
Пператер је дужан да у најкраћем рпку пбавести надлежне пргане п планираним мерама за 
птклаоаое ппследица акцидента, а накпн заврщене анализе свих аспеката акцидента, да да 
предлпг превентивних мера за спрешаваое будућих акцидената. 
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10. Нестабилни (прелазни) начини рада 
 
Пущтаое у рад ппстрпјеоа и ппдещаваое радних параметара врщити пп утврђенпм редпследу 
ппступака кпјима ће се псигурати сигурнпст прпцеса. 
Редпвнп пдржавати, прегледати и тестирати ппрему према стандардним прпцедурама. 
Престанак рада ппстрпјеоа врщити пп утврђенпм редпследу ппступака. 
Пдржавати систем аутпматске регулације и кпнтрпле кпји детектује сваки изненадни престанак 
прпизвпдое или птказиваое ппреме.  
Придржавати се прпцедура и кпрективних мера уграђених у систем управљаоа прпцеспм 
прпизвпдое, у слушајевима мпгућих кварпва, цуреоа и птказиваоа ппреме. 
 
11. Дефинитивни престанак рада ппстрпјеоа или оегпвих делпва 
 
У слушају престанка рада ппстрпјеоа придржавати се плана прилпженпг у захтеву за издаваое 
интегрисане дпзвпле. 
Престанак пбављаоа прпцеса прпизвпдое, демпнтажу ппреме и пбјеката и враћаое земљищта 
у стаое пре изградое фабрике пбавити следећим редпследпм: 

− Пбавестити надлежне пргане п престанку рада ппстрпјеоа  

− Неискприщћене сирпвине, хемикалије и материјале укпликп је мпгуће  вратити 
дпбављашима или предати другпм пператеру на кприщћеое. 

− Изврщити демпнтажу ппреме и пбјеката 

− Инфраструктурне пбјекте и складищта преуредити, рекпнструисати, привести другпј 
намемни или уклпнити.  

− Птпад настап пд прпцесних активнпсти, кап и птпад настап накпн престанка рада 
ппстрпјеоа услед демпнтаже и ращшищћаваоа лпкације, уклпнити на закпнски 
прпписан нашин у складу са врстпм и карактерпм птпада. 

− Рекултивацију и ревитализацију глинпкппа ''Мајдан III'' у складу са Прпјектпм 
рекултивације и ревитализације прпстпра захваћеним ппврщинскпм експлпатацијпм 
глина 

− Изврщити испитиваое земљищта и санацију терена на лпкацији. 

− Дпвести лпкацију у прихватљивп стаое схпднп оенпј планиранпј намени.  
Пбавезује се пператер да изврщи ремедијацију земљищта укпликп је при пбављаоу редпвне 
прпизвпдое дпщлп дп загађеоа земљищта, пднпснп укпликп је у тпку пбављаоа активнпсти за 
реализацију плана враћаоа лпкације у стаое пре изградое фабрике дпщлп дп загађеоа, тј 
кпнтаминације земљищта.   
 

ПБРАЗЛПЖЕОЕ 
 

Пператер ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, Улица Субптишки пут 57, Каоижа, ппднеп је дана 
30.09. 2010.  гпдине  Ппкрајинскпм секретријату за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне 
средине захтев за издаваое интегрисане дпзвпле, брпј 130-501-1322/2013-05, за рад 
целпкупнпг ппстрпјеоа и пбављаое активнпсти и пбављаое активнпсти прпизвпдоа 
керамишких прпизвпда, на лпкацији у Каоижи, ул. Субптишки пут 57, катастарске парцеле  
154/1, 155, 156/1-6, 160, 165, 5009, 5010, 5051, 5056-5059,  5061, 5073, 5074/1, 5082-5084, 
5085/1, 5086/1, 5087/1, 4966/1, 5/2, 5003, 5004, 4965, 5060, 5081 4963/1, 5136/2, 5207/1, 
5263/1, 5263/2, 2274, 5293, 5300, 5314, 5332, 5335, 5352, 5379, 5397,  5399/2, 5426,5523, 5523, 
5534, 5548, 6766/2 , 4963/1  К.П. Каоижа.С пбзирпм да захтев није бип пптпун, надлежни прган, 
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, је затражип 
дппуну захтева дпписпм пд 18.07.2011.гпдине. 

Накпн дппуне захтева пператер је дана 19.06. 2014. гпдине, надлежнпм пргану предап захтев за 
издаваое интегрисане дпзвпле кпји је урађен у складу са шланпм 8 Закпна п интегрисанпм 
спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине (Сл. Гласник РС, брпј 135/04) и 
Правилникпм п садржини, изгледу и нашину пппуоаваоа захтева за издаваое интегрисане 
дпзвпле (Службени гласник РС, брпј 30/06). Пператер је уз захтев прилпжип и сву пптребну 
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дпкументацију дефинисану шланпм 9. Закпна  п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа 
живптне средине. Такпђе, пператер је уз захтев предап и све пптребне дпзвпле и сагласнпсти 
издате пд стране других пргана и прганизација, изјаву кпјпм пптврђује да су инфпрмације 
садржане у захтеву истините, ташне, пптпуне и дпступне јавнпсти, кап и дпказ п уплаћенпј 
административнпј такси.  
У тпку спрпвпђеоа дпсадащоег ппступка за издаваое интегрисане дпзвпле надлежни прган, 
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, а у вези са 
шланпм 23. Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине, у 
дневнпм листу ''Данас'' 15. августа 2014. гпд. пгласилп пбавещтеое п пријему захтева за 
издаваое интегрисане дпзвпле пператера ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, Улица Субптишки пут 57, 
Каоижа.  
Такпђе, п пријему захтева упућенп је писменп пбавещтеое јединици лпкалне сампуправе, 
Ппщтини Каоижа, Ппкрајинскпм завпду за защтиту прирпде, Републишкпј дирекцији за впде, 
Министарству ппљппривреде и защтите живптне средине, Ппкрајинскпм секреатријату за 
ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп и Ппкрајинскпм секретаријату за енергетику и 
минералне сирпвине. Јавни увид у захтев за издаваое интегрисане дпзвпле трајап је 15 дана 
шиме је пбезбеђенп ушещће заинтереспваних пргана/прганизација и заинтереспване јавнпсти. 
Други пргани и прганизације, кап и представници заинтереспване јавнпсти мпгли су дпставити 
свпја мищљеоа Ппкрајинскпм секретаријату за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне 
средине у рпку пд 15 дана пд дана пријема пбавещтеоа п ппднетпм захтеву. У закпнскпм рпку 
није дпстављенп ниједнп мищљеое на захтев за издаваое интегрисане дпзвпле.  
Узевщи у пбзир гпре наведенп надлежни прган је израдип нацрт интегрисане дпзвпле, 
регистарски брпј 06, пператеру ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, Улица Субптишки пут 57, Каоижа, дат у 
дисппзитиву пвпга рещеоа. 
 Накпн урађенпг нацрта дпзвпле надлежни прган је на пснпву шлана 12., а у складу са шланпм 23. 
Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине, у дневнпм листу 
„Дневник“ 08. априла 2015. гпдине пгласип пбавещтеое п урађенпм нацрту интегрисане 
дпзвпле за пператера ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, Улица Субптишки пут 57, Каоижа. Нацрт 
интегрисане дпзвпле пбјављен је и на сајту Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, 
градитељствп и защтиту живптне средине, какп би заинтереспвана јавнпст, пргани и 
прганизације имале увид у текст нацрта. Такпђе, п урађенпм нацрту дпзвпле упућенп је 
писменп пбавещтеое јединици лпкалне сампуправе-Ппщтини Каоижа, Ппкрајинскпм завпду за 
защтиту прирпде, Републишкпј дирекцији за впде, Министарству ппљппривреде и защтите 
живптне средине, Ппкрајинскпм секретаријату за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, 
Ппкрајинскпм секретаријату за енергетику и минералне сирпвине. Јавни увид у израђен нацрт 
дпзвпле трајап је 15 дана шиме је пбезбеђенп ушещће заинтереспваних пргана/прганизација и 
заинтереспване јавнпсти. Други пргани и прганизације, кап и представници заинтереспване 
јавнпсти мпгли су дпставити свпја мищљеоа Ппкрајинскпм секретаријату за урбанизам, 
градитељствп и защтиту живптне средине у рпку пд 15 дана пд дана пријема пбавещтеоа п 
урађенпм нацрту дпзвпле. У закпнскпм рпку, Ппкрајинскпм секретаријату за урбанизам, 
градитељствп и защтиту живптне средине, није дпстављенп ни једнп мищљеое на нацрт 
интегрисане дпзвпле. 
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине пбразпвап је 
06.04.2015. гпдине на пснпву шлана 13. и 14. Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли 
загађиваоа живптне средине Технишку кпмисију за пцену услпва утврђених у нацрту интегрисане 
дпзвпле за пператера ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, Улица Субптишки пут 57, Каоижа. Рещеоем п 
пбразпваоу Технишке кпмисије дефинисани су председник и шланпви исте и задатак Технишке 
кпмисије у прпцедури издаваоа интегрисане дпзвпле за пператера ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, 
Улица Субптишки пут 57, Каоижа. Накпн разматраоа захтева пператера и прилпжене 
дпкументације уз захтев за интегрисану дпзвплу, нацрта интегрисане дпзвпле, мищљеоа других 
пргана и прганизација и заинтереспване јавнпсти и пбиласка ппстрпјеоа ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, 
Улица Субптишки пут 57, Каоижа, 21. априла 2015. гпдине, Технишка кпмисија је пдржала састанак 
17. априла 2015. гпдине. Накпн састанка Технишка кпмисија је сашинила извещтај са пценпм 
услпва утврђених у нацрту интегрисане дпзвпле и исти дпставила надлежнпм пргану без 
пдлагаоа. Технишка кпмисија је закљушила да се накпн унпщеоа измена у дпзвплу у делу на 
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састанку  усаглащених гранишних вреднпсти емисија у ваздух  , пператеру''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, 
Улица Субптишки пут 57, Каоижа, мпже издати интегрисана дпзвпла. Пвакав став Технишка 
кпмисија је прпследила надлежнпм пргану. 
На пснпву захтева пператера за издаваое интегрисане дпзвпле, прилпжене дпкументације уз 
захтев, пбиласка лпкације, извещтаја и пцене Технишке кпмисије, кап и мищљеоа других пргана и 
прганизација и заинтереспване јавнпсти, Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и 
защтиту живптне средине је дпнеп пдлуку п издаваоу интегрисане дпзвпле, регистарски брпј 6, 
пператеру  ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, Улица Субптишки пут 57, Каоижа, кап щтп је датп у 
дисппзитиву пвпга рещеоа. 
Трпщкпве Републишке административне таксе ппступка издаваоа интегрисане дпзвпле у изнпсу 
пд 106.080,00 динара снпси пператер, ''ППТИСЈЕ КАОИЖА'' АД, Улица Субптишки пут 57, Каоижа  
 
Ппука п правнпм леку: Пвп рещеое је кпнашнп у управнпм ппступку и прптив оега се мпже 
ппкренути управни сппр пред Управним судпм Бепграду у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа 
рещеоа. 
 

                                                        
 

  ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
  

 
                                                          др Слпбпдан Пузпвић  
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2.  Нетехнишки приказ ппдатака на кпјима се захтев заснива 
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