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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 и 25/15),  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 EНЕРГП-
ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, Железнишка бб, Инђија, за издаваое интегрисане дпзвпле, брпј: 130-
501-1307/2014-05, пд 13.06.2014. гпдине, Ппкрајински секретаријат за урбанизам, 
градитељствп и защтиту живптне средине, дпнпси:  
                       

 
РЕШЕОE 

 
п издаваоу интегрисане дпзвпле 

 
 
Издаје се интегрисана дпзвпла рег. брпј 7 пператеру ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 
Железничка бб, Инђија,  за рад целпкупнпг ппстрпјеоа и пбављаое активнпсти ПРЕРАДА 
НЕЈЕСТИВИХ СППРЕДНИХ ПРПИЗВПДА ЖИВПТИОСКПГ ППРЕКЛА - материјала категприје 1, на 
лпкацији у Инђији, ул. Железничка бб, катастарска парцела  1710/3 К.П. Крчедин, Ппштина 
Инђија, и утврђује следеће: 
 
I  ППШТИ ППДАЦИ 
 
1. Ппшти ппдаци п интегрисанпј дпзвпли 
Интегрисана дпзвпла рег. брпј 7 издаје се пператеру ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 
Железнишка бб, Инђија, схпднп Закпну п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа 
живптне средине (Сл. Гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), 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 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), ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, Железнишка бб, 
Инђија, припада ппстрпјеоима и активнпстима за кпје се издаје интегрисана дпзвпла и тп 
дефинисана ппд ташкпм: 6. Пстале активнпсти, ппдташка 6.5 Ппстрпјеоа за пдлагаое и 
рециклажу живптиоских трупала и живптиоскпг птпада са капацитетпм третмана већим пд 
10t/дан.   
У складу са тим ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, Железнишка бб, Инђија, пбратила се 
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 нещкпдљивп уклаоаое нејстивих сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла и 
угинулих живптиоа (кафилерија птвпренпг типа) ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, налази се на 
катастарскпј парцели бр. 1710/3 К.П. Кршедин, Ппщтина Инђија.  
Гпдищои инсталиран максимални капацитет ппстрпјеоа је 150.000 t (20.000kg/h, 
480.000kg/дан).  
Брпј заппслених у ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, је 43.  
За прпјектпвани капацитет пд 150.000t на гпдищоем нивпу, прпцес прпизвпдое се пбавља у 
три смене, 24 сата дневнп, 7 дана у недељи, щтп је укупнп 365 радних дана у гпдини. 
 
3. 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 и 25/15) ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 
је уз захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле дпставила надлежнпм пргану Изјаву (заведену 
ппд брпјем 467/14 пд 30.05.2014.гпд.) кпјпм се пптврђује да су инфпрмације садржане у 
захтеву истините, ташне, пптпуне и дпступне јавнпсти. Пвпм изјавпм пптврђенп је да јавнпст 
има приступ захтеву за издаваое интегрисане дпзвпле у целини, псим инфпрмација кпје 
садрже ппслпвну тајну и за кпје је захтеван пгранишен приступ и кпје се пднпсе на инфпрмације 
п финансијскпм делу ппслпваоа.  
 
Инфпрмација п усаглашенпсти 
Захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле, брпј 130-501-1307/2014-05, пд 13.06.2014. гпдине, 
кпји је ппднеп пператер  ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, Железнишка бб, Инђија, у складу је са 
пдредбама Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине 
(„Службени гласник РС“, брпј 135/04 и 25/15) и Правилникпм п садржини, изгледу и нашину 
пппуоаваоа захтева за издаваое интегрисане дпзвпле („Службени гласник РС“, брпј 36/06). 
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  
Пснпвна делатнпст ппстрпјеоа ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, је прерада кпнфиската и 
прпизвпдоа меснп-кпщтанпг бращна и технишке масти. У пквиру ппстрпјеоа за нещкпдљивп 
уклаоаое птпада живптиоскпг ппрекла врщи се третман материјала кпји представља 
мещавину материјала из категприје 1 са материјалима категприје 2 и 3 и исти се сврстава у 
категприју 1 (Правилник п нашину разврставаоа и ппступаоа са сппредним прпизвпдима 
живптиоскпг ппрекла, ветеринарскп-санитарним услпвима за изградоу пбјеката за 
сакупљаое, прераду и унищтаваое сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла, нашину 
спрпвпђеоа службене кпнтрпле и сампкпнтрпле, кап и услпвима за стпшна грпбља и јаме 
грпбнице ''Сл. Гласник РС'', бр. 31/11). 
Прпцес нещкпдљивпг уклаоаоа нејестивих сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла и 
угинулих живптиоа, пднпснп прерада кпнфиската и прпизвпдоа меснп-кпщтанпг бращна и 
технишке масти, пбухвата следеће технплпщке и технишке ппступке: 

 Пријем сирпвине 
o Складищтеое и трансппртнп-манипулативне пперације 
o Припрема сирпвине у циљу дпвпђеоа исте у стаое кпја пмпгућава плакщан 

третман у даљем прпцесу 
 Прерада сирпвине 

o Куваое и сущеое 
o Кпндиципнираое скуванпг-псущенпг прпизвпда 
o Пдмащћиваое 
o Пбрада ппгаше и  
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o Пбрада маснпће 
 Складищтеое гптпвпг прпизвпда 

o Складищни судпви технишке масти 
o Складищни резервпари меснп-кпщтанпг бращна 
o Међускладищте технишке масти (танкпви за седиментацију) 

 
Пријем сирпвине 
Сирпвина (кпнфискат) се дппрема у фабрику камипнима-специјалним трансппртним впзилима 
са херметишки затвпреним кпнтејнерима да би се спрешилп щиреое гаспва и непријатних 
мириса у пкплину. 
Сппредни прпизвпди живптиоскпг ппрекла се из камипна истпварују у прихватне шелишне 
резервпаре запремине 3x150m3. Пријемни резервпари се налазе у пријемнпм делу ппгпна. 
Пбјекат је ппремљен улазним рплп вратима, такп да се прпстпр унутар пбјекта третира кап 
херметизпван, пбзирпм на ппдпритисак кпји ствара усисни вентилатпр птпаднпг ваздуха. 
У пријемнпм делу се налази ппрема за третман кпнфиската: 
 Ппрема за трансппрт - на дну прихватних резервпара налазе се пужни трансппртери за 

изузимаое кпнфиската са дна пдмах пп примаоу. Прихватни пужни трансппртер прекп 
кпспг дпзирнпг пужнпг трансппртера снабдева дрпбилицу сирпвинпм. 

 Дрпбилица – уситоава дппремљену сирпвину, ппдещена је такп да ппјединашни кпмади 
накпн прпласка крпз мащину не прелазе велишину пд 50mm. Функципнисаое дрпбилице 
се свакпдневнп кпнтрплище и бележи. Акп кпнтрпла укаже на ппстпјаое материјала са 
рубнпм дужинпм пд прекп 50mm, пнда се прпцес ситоеоа мпра пбуставити и дрпбилица 
се мпра ппправити или ппдесити пре ппнпвнпг прпцеса. 

 Електрпмагнет – у сегменту испред дрпбилице налази се рпбусни електрпмагнет, 
специјалнп дизајниран за сепарацију, кпји пдваја метале из сирпвине. Уситоени 
материјал се, пумпама прекп щаржне ваге, трансппртује дп слпженпг уређаја, кпји се 
зпве суперкукер у кпме се врщи прпцес прераде. 

 Пријемна станица за крв – 
На функципналну целину технплпщкпг прпцеса кпја пбухвата пријем, складищтеое, трансппрт 
и припрему сирпвине пднпсе се сви ветеринарскп-санитарни услпви кпје треба да испоавају 
пви пбјекти. 
 
Прерада сирпвине 
Прерада сирпвине пбухвата: 

 Куваое и испараваое впде из кпнфиската, 
 Кпндиципнираое (стерилисаое) скуванпг псущенпг прпизвпда 
 Млевеое и фину седиментацију куванпг прпизвпда 
 Пдмащћиваое 
 Пбраду ппгаше 
 Пбраду маснпће. 

Честице уситоене сирпвине се у деструктпру (суперкукеру) кувају и суще у врелпм уљу на 
температури 130-135°С, при шему скпрп сва впда испари (пстаје максималнп 5%). У деструктпру 
пстаје надпритисак кпји спрешава ситне шестице да крпз парни вентил и циклпн дпђу дп термп-
пксидајзера какп га не би запущиле. Цеп пвај прпцес је аутпматски кпнтрплисан. Пуоеое, 
пражоеое, снабдеваое парпм и сл. се кпнтрплище рушним или аутпматским режимпм.  
Кпндиципнираое скуванпг, пднпснп псущенпг прпизвпда врщи се на темеператури пд 133°С, 
најмаое двадесет минута без прекида, при апсплутнпм притиску пд најмаое 3 bar, 
прпизведенпм путем засићене паре, щтп знаши да је целпкупни ваздух у стерилизпванпј 
кпмпри евакуисан и замеоен парпм. Микспван прпизвпд се празни са дна суперкукера 
управљанпм рптаципнпм зауставпм. Пвп псигурава несметанп и кпнтрплисанп пражоеое. 
Прекп пвпг рптаципнпг вентила смеща се трансппртује специјалним дпдатним пужним 
трансппретрпм дп клипне пумпе ппремљене регулаципним вентилпм за псигураваое раднпг 
притиска пд 3 bar, кпји гура тпк микспванпг прпизвпда у резервпар кпндиципнера ппд 
притискпм. 
Материјал се трансппртује пужним сппрпхпдним трансппртерпм, псигуравајући кпнстантну 
брзину трансппрта крпз резервпар кпндиципнера, шиме се псигурава минималнп време 
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задржаваоа тешнпсти у кпндиципнеру пд 20 минута.  Сппри трансфер материјала, и у време 
задржаваоа тешнпсти у кпндиципнеру, је надзиран и аутпматски кпнтрплисан пдржаваоем 
кпнстантнпг нивпа материјала и тешнпсти у резервпару. Да би се пбезбедилп непметанп 
пражоеое, другпм специјалнпм рптаципнпм зауставпм из кпндиципнера се смеща дпзира у 
пужни трансппртер и враћа у секцију дренаже и седиментације. Из пве секције прптеинска 
фракција иде на секцију пдмащћиваоа и прешищћаваоа масти, кпја се састпји пд пресе 
декантера и пстале ппреме. 
Дренажа се налази на врху резервпара седиментације. Дренажпм се у седиментатпру издвајају 
слпбпдна уља са малим шестицама, прешника маоег пд 3mm. У седиментатпру се мале шестице 
талпже на дну, накпн шега се седиментатпр кпнтинуалнп кпнтрплисанп празни прекп пружнпг 
изузимаша, где се шестице мещају са пуплупрпизвпдпм и трансппртују дп секције пресе. Главни 
тпк пплупрпизвпда из дренаже се трансппртује прекп кружнпг изузимаша дренаже, затим 
прекп изузимаша главнпг трансппртера дп пресе и пужних дпзатпра у пресу, где настаје ппгаша. 
Пбезмащћена ппгаша из пресе се трансппртује  трансппртерима у прихватни силпс. Из 
прихватнпг силпса ппгаша циркулище прекп изузимаша, вертикалнпг трансппртера дп пужнпг 
дпзатпра на вибрп ситп, где се пдстраоују шестице главнпг тпка. Те шестице се враћају у главни 
прихватни силпс. Када је прихватни силпс напуоен дп максимума дпзатпр млина се ппкреће и 
дпзира млин. Млин претвара крупне шестице у бращнп (финп млевени материјал). Из млина се 
бращнп изузимашем трансппртује дп вибрп сита где се, ппет, врщи уклаоаое крупних шестица. 
Те шестице се враћају у главни прихватни силпс. Главни прпизвпд се трансппртује дп главнпг 
складищта, а затим у камипне. 
Маст и фине шестице (талпг) из пресе се сакупљају у талпжни трансппртер, где се крупни талпг 
са шестицама већим пд 3mm враћа у изузимаш дренажера, а затим заједнп са дрениранпм 
маснпћпм, прекп пумпе за маснпћу враћа у седиментатпр. 
Пцеђенп сирпвп уље (технишка маст) се трансппртује прекп пумпе дп декантера или 
центрифуге, где се врщи прешищћаваое уља и пдвајаое финих шестица, кпје се затим враћају у 
систем. Прешищћенп уље се пумпа у складищни резервпар, седиментатпр, кпндиципнер или 
супер ккукер, у зависнпсти пд пптребе. 
Цеп прпизвпдни ппгпн је у ппдпритиску, тј. акп се ствпре неугпдни мириси, пни не излазе 
наппље, већ се пбрађују у термппскидајзеру. У термп-пксидајзеру се неутралищу паре из 
куваоа и сущеоа, из суперкукера, укљушујући и гаспве  кпји се не кпндензују. Пн пмпгућава 
пптпунп прешищћаваое ваздуха пре испущтаоа у атмпсферу, пднпснп пптпуну елиминацију 
непријатних мириса. У слушају акцидента, тј. Акп из некпг разлпга термп-пксидајзер стане са 
радпм, оегпву улпгу преузима скрубер. 
На термп-пксидајзеру је инсталиран кпмбинпвани гприпник на прирпдни гас итехнишку маст, 
дпк је на резервнпм парнпм кптлу инсталиран гприпник самп на прирпдни гас. 
 
Систем за складиштеое гптпвпг прпизвпда пбухвата: 

 Складищне судпве технишке масти; 

 Складищне резервпаре меснп-кпщтанпг бращна; 

 Међускладищте технишке масти (декантери). 

Складищни судпви меснп-кпщтанпг бращна и технишке масти смещтени су у ппсебнпм 
пдељеоу фпрмиранпм кап защтитни базен-танквана, кпја мпже да прими евентуалнп исцурелу 
маст у слушају акцидента. 
Техничка маст 
Технишка маст се складищти у једнпм резервпару пд 100m3. Резервпари су снабдевени свпм 
неппхпднпм арматурпм и аутпматикпм за правилан раф и праћеое прпцеса, кап и 
манипулативним пумпама за претпвар, трансппрт и експедицију у камипн цистерне или дп 
гприпника. 
У пквиру резервпара ппстављени су медијски парни грејаши кпји загревају технишку маст на 
температуру кпја пмпгућава трансппрт пумпама. Ппдни грејаш има улпгу да загреје технишку 
маст у зпни пдвпда дп 60˚C, кап и да надпкнади тпплптне губитке крпз зидпве резервпара. 
Штедна грејалица има улпгу да ппдигне температуру трансппртпване кплишине технишке масти 
на температуру кпја пмпгућава несметан трансппрт дп гприпника (80-85˚C).  Циркуларна пумпа 
пптискује технишку маст крпз примарни круг. Виспкп притисна пумпа технишке масти пптискује 
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гпривп прекп финалнпг дпгрејаша технишке масти, у кпме се температура ппдиже дп 130˚C, дп 
распращиваша гприва у сампм гприпнику. Тпплптне губитке секундарнпг круга технишке масти 
ппкривају електрпдпгрејаши. У кптларници на месту пдвајаоа у секундарне кругпве кптла 
предвиђен је сепаратпр ваздуха кпји има улпгу да пбезбеди несметан дптпк технишке масти дп 
притисне пумпе гприпника. 
Сва ппрема и цевпвпди шија је температура ппврщине већа пд 50˚C, кпји мпгу дпћи у дпдир са 
пспбљем, защтићени су тпплптнпм изплацијпм. 
За међускладищтеое технишке масти  предвиђена су два танка пд пп 85 m3, кпји служе кап 
пуфер судпви и смещтени су у делу за складищтеое гптпвпг прпизвпда.  
Меснп кпштанп брашнп 
Предвиђенп складищте меснп-кпщтанпг бращна је пбезбеђенп за пкп 210t, смещтенп у три 
резервпара пд пп 100 m3 запремине. Резервпари су снабдевени свпм неппхпднпм арматурпм и 
аутпматикпм за правилан рад и праћеое прпцеса, и ппвезани су са трансппртерима за пуоеое 
и експедицију у камипне. 
Складищни прпстпр је фпрмиран кап ппсебна целина-пдељеое у затвпренпм прпстпру пбјекта. 
У пквиру складищта пбезбеђен је манипулативни прпстпр на кпти ппда и галерија за прилаз 
ревизипним птвприма и трансппртерима на врху резервпара. 
Пратећи термпенергетски систем, кап пратећи систем за ппдрщку технплпщкпм прпцесу 
укљушује: пдељеое превентивне защтите, пдељеое функције пдржаваоа, систем напајаоа 
кпмпримпваним ваздухпм, систем за прпизвпдоу тпплптне енергије, систем за резервнп 
напајаое електришнпм енергијпм и ппстрпјеое за ппвищеое притиска впде. 

3. Ппис лпкације на кпјпј се активнпст пбавља 
 

Макрплпкација 

Предметнo ппстрпјеое лпциранп је у ппщтини Инђија, кпја се налази у јужнпм делу Впјвпдине, 
у Срему, на пбрпнцима Фрущке гпре, 30 km југпистпшнп пд Нпвпг Сада и 40 km северпзападнп 
пд Бепграда. Ппкрива ппврщину пд 384 km2 и има пкп 47.000 станпвника расппређених у 11 
насеља: Инђија, Бещка, Нпви Сланкамен, Нпви Карлпвци, Кршедин, Чпртанпвци, Марадик, 
Љукпвп, Стари Сланкамен, Јаркпвци и Сланкаменашки Винпгради. Сам град се налази на 45° 03' 
северне гепграфске щирине и 20° 05' истпшне гепграфске дужине, на надмпрскпј висини пд 
113m. 

Лпкација на кпјпј се налази кафилерија птвпренпг типа „Енергп-Зелена“ д.o.o. Инђија налази се 
са северпистпшне стране аутп-пута Бепград – Мађарска граница (пут М22 кпји уједнп 
представља и деп еврппскпг пута Е-75) између петље „Инђија“ и петље „Марадик“. Кпмплекс 
кафилерије се пслаоа на приступну сапбраћајницу са југпистпшне стране кпмплекса, кпјпм се 
иста ппвезује са путнпм мрежпм ппщтине Инђија, и даље са државним путем првпг реда 
М122/2. 

Микрплпкација 

Лпкација на кпјпј се налази кафилерија птвпренпг типа „Енергп-Зелена“ д.o.o. Инђија смещтена 
је на 45º 05' 59'' северне гепграфске щирине и 20º 08' 10'' истпшне гепграфске дужине, на 117 
метара надмпрске висине, на катастарскпј парцели 1710/3 K.O. Кршедин, укупне ппврщине 2 ha 
39 ar 75 m2. 

Предметна катастарска парцела смещтена је на прпстпру кпји је, у пквиру регипналне 
санитарне деппније, планиран за кафилерију, щтп је пдређенп Планпм детаљне регулације за 
изградоу санитарне деппније у Инђији („Службени лист ппщтина Срема“, брпј 15/10). 

Са северпистпшне и југпистпшне стране парцеле 1710/3 су планиране сапбраћајнице и даље пд 
оих је ппљппривреднп замљищте, а са северпзападне и југпзападне стране је прпстпр 
планиран за деппнију. 

Предметни кпмплекс се пслаоа на сапбраћајницу са југпистпшне стране кпмплекса кафилерије, 
кпјпм је кпмплекс кафилерије ппвезан са путнпм мрежпм ппщтине Инђија и даље са државним 
путем М122/2. 
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Прпизвпднп-ппслпвни кпмплекс кафилерије птвпренпг типа-ппстрпјеоа за  уклаоаое 
нејестивих сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла се састпји пд: 

1. Прпизвпднп-ппслпвнпг пбјекта 
2. Ппртирнице-пбјекта за впзаше 
3. 2 кплске ваге 
4. Паркинга за камипне 
5. Ппстрпјеоа за прешищћаваое технплпщких птпадних впда, ПППВ (примарни третман 

птпадних впда) 
6. Ретензије за атмпсферску впду са интерних сапбраћајница 
7. Сепаратпра уља и масти 
8. Мернп-регулаципне станице гаса МРС 
9. Прптивппжарнпг щахта 

10. Прпстприје за пумпу хидрантске мреже 
11. Паркинга за путнишка впзила 

Предметна лпкација је ппвезана на впдпвпдну и канализаципну мрежу ппщтине Инђија. 
Напајаое електришнпм енергијпм пбјекта кафилерије се пстварује прекп трафп станице кпја се 
налази у кругу фабрике. 
Защтита пбјеката пд ппжара је предвиђена унутращопм и сппљнпм хидрантскпм мрежпм, кпја 
се снабдева впдпм из ппдземнпг резервпара  запремине 72 m3 , са пдгпварајућпм црпнпм 
станицпм, пднпснп уређајем за ппвищеое притиска кпји је смещтен на днп базена у сувпм 
засебнпм щахту. 
Према ппдацима из централнпг регистра защтићених прирпдних дпбара Србије и Ппкрајинскпг 
завпда за защтиту прирпде, на прпстпру на кпме је изграђенп ппстрпјеое  ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА се не 
налазе защтићена прирпдне дпбра нити дпбра планирана за защтиту. На ппдрушју Инђије се 
налазе три лпкалитета са статуспм сппменика културе пд ппсебнпг знашаја (Акуминкум, 
Михаљевашка щума, Црква Св. Никпле и местп битке кпд Сланкамена из 1691. гпд. и Калакаша 
кпји се не налазе у близини предметне лпкације. 
Пператер је у захтеву за издаваое интегрисане дпзвпле, у Ппглављу III.1. Лпкација, дап 
пптребне ппдатке.  
 
 3.     Ппстпјеће дпзвпле, пдпбреоа и сагласнпсти  
Фабрика ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, ппседује Рещеое п упптребнпј дпзвпли бр. 130-351-
403/2013-01 пд 29.01.2014. гпд., кпјпм се дпзвпљава упптреба пбјеката за нещкпдљивп 
уклаоаое нејестивих прпизвпда живптиоскпг ппрекла-кафилерије птвпренпг типа, на 
катастарскпј парцели бр. 1710/3 КП Кршедин, издатп пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за 
урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине.  
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 п даваоу сагласнпсти на Студију п прпцени утицаја на живптну 
средину за прпјекат Пбјекат за нещкпдљивп уклаоаое нејестивих сппредних прпизвпда 
живптиоскпг ппрекла и угинулих живптиоа- кафилерија пзтвпренпг типа у Инђији, издатп пд 
стране Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине (бр. 
119-501-2620/2010-04 пд 04.04.2011.гпдине).  
Пператер ппседује Рещеое п издаваоу впдне дпзвпле за изграђени кпмплекс ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА  
Д.П.П. у Инђији на карастарскпј парцели 1710/3 КП Кршедин, за снабдеваое впдпм из јавнпг 
впдпвпда и испущтаое прешищћених птпадних впда у јавну канализацију и прешищћене 
атмпсферске впде у лагуну за изграђени прву фазу пбјекта за нещкпдљивп уклаоаое 
нејестивих сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла и угинулих живптиоа-кафилерија 
птвпренпг типа, издатп пд стране Ппкрајинскп секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и 
щумарствп (бр. 104-325-676/2014-04 пд 15.02.2015. гпд.). 
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У прилпгу нацрта 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 кафилерији „Енергп-Зелена“ д.п.п. Инђија у прпцесу прераде сппредних прпизвпда 
живптиоскпг ппрекла – кпнфиската I, II и III категприје и прпизвпдое меснп-кпщтанпг бращна и 
технишке масти, настају загађујуће материје, кпје се испущтају у пкплину, и тп су: пксиди азпта 
изражени кап NO2, угљен-мпнпксид CO, сумппрни пксиди, изражени кап SO2, укупни пргански 
угљеник (ТOC), aмпнијак (NH3) и впдпник-сулфид (H2S). 
Ваздух се загађује и кретаоем впзила у пквиру кпмплекса и пкплним сапбраћајницама. 
Загађиваое ваздуха, ппреклпм из издувних гаспва впзила је праћенп емисијама: угљен 
мпнпксида, угљен дипксида, плпва шађи и пращине. 
Пператер ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА  Д.П.П. врщи редпвну кпнтрплу загађеоа ваздуха мереоем 
емисије щтетних и ппасних материја у живптнпј средини, кпје настаје при пбављаоу 
делатнпсти н а  т р и  е м и т е р а :  т е р м п - п к с и д а ј з е р а ,  п а р н п г  к п т л а  и  с к р у б е р а  
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 актпм пператер врщи мереоа 
следећих параметара на емитерима: пксиди азпта изражени кап NO2, угљен-мпнпксид CO, 
сумппрни пксиди, изражени кап SO2, укупни пргански угљеник (ТOC), aмпнијак (NH3) и впдпник-
сулфид (H2S). 
На ппдрушју кпмплекса фабрике ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА  Д.П.П. генерищу се следећи тпкпви птпадних 
впда:  

1)  технплпщке птпадне впде, 
2)  санитарнп-фекалне впде и 

        3)  атмпсферске впде. 
Технплпщке птпадне впде шине: впда из сливника танкване, впда из прпцеса праоа прпстприја 
и ппреме и впда из прпцеса праоа впзила. 
Систем за каналисаое птпадних впда сашиоавају: систем за каналисаое технплпщких птпадних 
впда, систем за каналисаое санитарнп-фекланих впда и систем каналисаоа атмпсферске впде. 
Технплпщке птпадне впде се накпн прешищћаваоа на ПППВ, кап и санитарнп-фекалне, 
испущтају у градску канализаципну мрежу, дпк се атмпсферске впде прешищћавају на 
сепаратпру уља и масти, накпн шега се испущтају у уппјни канал- ретензију. 
Укупна кплишина птпадних впда кпје се генерищу у кругу кафилерије, а пптишу пд 
атмпсферских,технплпщких и санитарнп-фекалних  птпадних впда,  на гпдищоем нивпу изнпси 
приближнп 5.300 m3.  
Утицај на земљищте: Редпвним радпм кафилерије „Енергп-Зелена“ д.п.п. нема директнпг 
испущтаоа ппасних и щтетних материја (кпје би мпгле да пптишу из прпцеса) у земљищте, све 
птпадне впде из ппстрпјеоа се пдвпде на примарни третман у ПППВ, пдакле се пдвпде у 
градску канализаципну мрежу. Атмпсферске птпадне впде са манипулативних ппврщина, 
пптенцијалнп загађене минералним уљима се, пре упущтаоа у ретензију, пдвпде на сепаратпр 
масти и уља, шиме се евентуалнп присуствп ппасних и щтетних материја свпди на минимум. На 
пснпву испитиваоа и изведених истражних радпва, пднпснп резултата хемијских анализа, 
закљушенп је да земљищте и ппдземне впде нису загађени. 
Тпкпм редпвнпг рада фабрике ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. 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 прераде сппредних прпизвпда живптиоскпг 
ппрекла, птпад из прпцеса пдржаваоа, птпад из административне ппдрщке и др.   
Ппасан птпад је следећи:птпадна уља, амбалажа загађена ппасним материјама, птпад пд 
електришних и електрпнских прпизвпда, муљеви из сепаратпра уље/впда, птпадна запрљана 
пдећа, материјали за брисаое запрљаних и зауљених делпва, птпад из лабпратприје и птпадне 
флуп цеви кпје садрже живу. Неппасан птпад кпји се генерище у тпку прпцеса прераде је: 
птпадни АД Блуе (нещкпдљиви синтетишки раствпр, кпји се кпристи кап агенс за редукцију 



8 

 

издувних гаспва у теретним впзилима), птпадни метали, неппасан амбалажни птпад, картпн и 
пластика, кап и кпмунални птпад. 
Птпад настап у прпизвпдним прпцесима и у прпцесу пдржаваоа се раздваја, евидентира и 
складищти на пдгпварајућим привременим складищтима. Кпмунални птпад се пдлаже у 
затвпрене металне кпнтејнере кпји пднпси надлежнп кпмуналнп предузеће. На предметнпј 
лпкацији ппстпји пбележенп, пграђенп и пбезбеђенп мпбилнп складищте намеоенп привременпм 
складищтеоу ппаснпг птпада и пдгпварајући кпнтејнери у кпјима се врщи сакупљаое неппаснпг 
птпада.  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.  Једина врста кпји се 
генерище, а да се на предметнпм ппстрпјеоу врщи и оен третман је птпадни муљ из ПППВ кпји 
се пажљивим дпзираоем убацује у улазну щаржу сирпвине. Пстале врсте птпада се упућују на 
даље збриоаваое пператерима са пдгпварајућим лиценцама.  
Ппдаци п кплишинама, врстама и нашинпм ппступаоа са генерисаним птпадпм, пператер је дап 
у прилпгу захтева: План управљаоа птпадпм. 
Тпкпм редпвнпг рада ппстрпјеоа  бука настаје приликпм утпвара и истпвара улазних сирпвина, 
рада мптпра теретних впзила кпја дпвпзе сирпвине и пдвпзе гптпве прпизвпде са лпкације-
меснп кпщтанп бращнп и технишку маст, пднпснп рада мащина, ппреме и уређаја кпји ушествују 
у прпцесу прераде кпнфиската. Дпминантни извпри буке су скрубер и термп-пксидајзер, дпк 
пстали ппгпни фабрике и активнпсти немају знашајнпг утицаја на буку у живптнпј средини. 
Накпн изврщених г а р а н ц и ј с к и х  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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА 
Д.П.П., не прелазе ГВЕ .  
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 стране ЕНЕРГП-
ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, брпј 130-501-1322/2013-05, 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 14. 
августа 2014.гпдине.  
Такпђе, п пријему захтева упућенп је писменп пбавещтеое јединици лпкалне сампуправе-
Ппщтини Инђија, 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 
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5.2.  Пргана аутпнпмне ппкрајине  
        - Нема кпментара 
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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, нема утицаја на прекпгранишнп  

загађеое. 
5.6.   Представника заинтереспване јавнпсти  

- Ппкрајински инспектпр за защтиту живптне средине је у тпку јавнпг увида, усменим путем 
пбавестип пвај прган п притужби и пријавама грађана кпји се жале на јаке мирисе кпји  
настају радпм пбјекта за нещкпдљивп уклаоаое нејестивих сппредних прпизвпда 
живптиоскпг ппрекла ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА у Инђији. Какп су се притужбе грађана наставиле 
ппкрајински инспектпр је дпставип дппис ( бр. 130-501—сл/2014-06 пд 26.09.2014. гпд) 
Секретаријату  у кпм се навпде датуми тпкпм 2013.гпд. и 2014.гпд. када су се мещтани 
пкплних места ппщтине Инђија писменим и усменим путем пбраћали надлежнима и 
жалили на јаке мирисе. У циљу наставка ппступка издаваоа интегрисане дпзвпле за рад 
ппстрпјеоа и пбављаое активнпсти, изврщен је пбилазак фабрике пд стране пбрађиваша 
дпзвпле и ппкрајинскпг инспектпра. Рукпвпдству фабрике је указанп на прпблем и 
налпжене су мере с циљем елиминисаоа непријатних мириса.  

 
6.     Прпцена захтева 
6.1   Примена најбпљих дпступних техника 
За прпцену прпцеса и активнпсти у ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, и усаглащенпсти са 
најбпљим дпступним техникама пператер је урадип детаљну усклађенпст са Референтним 
дпкументима п најбпљим дпступним техникама за пву врсту индустрије - Reference Document 
on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, May 2005, 
Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, february 2009, Reference 
Document for Waste Treatments Industries, August 2006, Reference Document on the General 
Principes of Monitoring, July 203.  
Усклађенпст је ппстигнута кпд следећих релевантних најбпљих дпступних техника ппменутих 
референтних дпкумената:  

1. Кприщћеое ресурса (сирпвине и ппмпћни материјали) 
     Технике за управљаое прпцеспм (управљаое защтитпм живптне средине, уређеое 

прпстпра и пдржаваое, смаоеое ефеката у преради, пптимизација и кпнтрпла 
прпцесних линија, управљаое пптрпщопм впде, прпјектпвана кпнструкција впзила и 
ппреме пбезбеђује лакп пдржаваое). 

2. Складищтеое и рукпваое сирпвинама и ппмпћним материјалима (превентивнп 
пдржаваое ппстрпјеоа за складищтеое сирпвина, пптималнп изабрана лпкација, 
минимизација емисија из резервпара/ танкпва, сигнална ппрема, кпмпетентнп пспбље) 

3. Енергија (пдабрана технплпгија и технплпщки ппступци са щтп већпм енергетскпм 
ефикаснпщћу, бпље искприщћеое енергије када се ради са вище прпцеса и система, 
пптимална ефикаснпст снабдеваоа електришнпм енергијпм, пптималан рад 
електрпмптпра, система кпмпримпванпг ваздуха и вещташке расвете, раципнализација 
и изплација цевпвпда за впду и впдену пару, изплација сервиса за впду и впдену пару, 
упптреба прирпднпг гаса кап енергента) 

4. Емисије у ваздух  ( кпнтинуалнп минимизираое утицаја инсталација на живптну 
средину уградопм мпдерне ппреме ради смаоеоа кпнцентрације загађујућих материја 
емитпваних у ваздух, спрпвпђеое мпнитпринга емисија и других релевантних 
параметара ради пбезбеђиваоа стабилнпсти система – температуре, снабдеваое 
гпривпм, прптпк ваздуха и др., мереое емисија пращкастих материја, азптних пксида, 
угљен мпнпксида, шестп шищћеое прпстпра за складищтеое пснпвне сирпвине, 
ппмпћних сирпвина, птпада и хемикалија у циљу спрешаваоа непријатних мпириса, 
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пснпвна сирпвина је затвпрена тпкпм трансппрта, утпвара/истпвара и складищтеоа) 
5. Емисије у впде (упптреба сливника са рещеткама какп би се спрешилп прпдираое 

шврстпг материјала у птпадне впде, примарнп уклаоаое шврстих материја кприщћеоем 
сита, уклаоаое маснпће из птпадне впде ппмпћу хваташа масти, кприщћеое 
флптаципне јединице у кпмбинацији са флпкулантима ради уклаоаоа запсталих 
шврстих материја, упптреба резервпара за егализацију, уклаоаое азпта и фпсфпра из 
птпадне впде, уклаоаое генерисанпг птпаднпг муља и оегпвп ппдвргаваое даљпј 
упптреби у прпцесу прераде, редпвнп спрпвпђеое лабпратпријских анализа састава 
птпадних впда и впђеое евиденције п тпме кварталним мереоем квалитета птпадних 
впда) 

6. Земљищте и ппдземне впде (спрешаваое цуреоа из резервпара ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда, запешаћиваоем са свих страна, ппкриваоем или 
аерацијпм) 

7. Управљаое птпадпм (смаоенп ствараое птпада кпји се пдлаже на деппнију применпм 
рециклаже, минимизираоем ствараоа птпада приликпм складищтеоа и рукпваоа 
сирпвинама, ппнпвнпм упптребпм птпада у другим индустријским ппстрпјеоима, 
уклаоаое генерисанпг птпаднпг муља из ПППВ и оегпвп ппдвргаваое даљнпј упптреби 
у ппстрпјеоу за прераду сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла, складищтеое 
птпада на непрппусним и птппрним ппдлпгама са кпнтрплисаним пдвпдним системпм, 
складищте у складу са принципима сегрегације и кпмпатибилнпсти, кплишина птпада на 
складищту у складу са капацитетпм складищта, јаснп пзнашене врсте птпада и прпписнп 
пбележене)  

8. Бука (идентификација знашајних извпра буке и предузимаое мера ради смаоеое нивпа 
буке у зпнама где ће пна имати знашајан утицај на пкплину) 

9. Замена и/или кпнтрпла ппасних материја- није планирана 
 
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. ЕНЕРГП-
ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА има намеру да у будућем перипду ради на усвајаоу тпг система, крпз 
савеснп и ефикаснп управљаое защтитпм живптне средине према усвпјеним планпвима и 
мерама. 

2. Имплементација и примена система управљаоа енергетскпм ефикаснпщћу (ЕНЕМС) 
ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА  Д.П.П. ИНЂИЈА има намеру да у тпку прве две гпдине рада у пптпунпсти 
имплементира систем управљаоа енергетскпм ефикаснпщћу.  

3. Мпнитпринг мириса 
Ппрема кпја је инсталисана у кафилерији ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА има пснпвну сврху да 
уклпни непријатне мирисе и представља најбпље дпступне технике. Када се стекну услпви, тј. 
када закпнпдавац пдреди метпдплпгију и прппище вреднпсти, врщиће се редпвна кпнтрпла 
непријатних мириса пбављаоем плфактпметријских мереоа и тиме примеоивати пву најбпљу 
дпступну технику. 
 
6.2. Кпришћеое ресурса 
Сирпвине и ппмпћни материјали 
Пператер „Енергп-Зелена“ д.п.п. из Инђије бави се сакупљаоем, прерадпм и унищтаваоем 
сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла (категприје 1). Пснпвне сирпвине кпје се прерађују 
у кафилерији представљају шитаве живптиоске труппве, делпве труппва или прпизвпде 
живптиоскпг ппрекла категприсане кап материјали кпји нису намеоени за људску пптрпщоу, 
укљушујући јајне ћелије, ембрипне и семе, пднпснп пснпвне сирпвине су кпнфискат и крв  – 
материје прганскпг ппрекла. 
Кап ппмпћне сирпвине, у прпцесу прераде технплпщких птпадних впда, за рад впденпг 
скрубера, пмекщаваое и кпндиципнираое кптлпвске впде, шищћеое и дезинфекцију ппреме и 
ппгпна на предметнпм ппстрпјеоу, кпристе се: таблетирана сп, натријум-хидрпксид, натријум-
хиппхлприт, кпагулант пплиалуминијум-хлприд, флпкулант (пплиакриламид), силикпнски 
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антипенущавац, хидрпмин, Импулс ПЕН-А и Импулс Д и за  редуктпре, мащине и ппрему се 
кпристи мптпрнп уље. 
ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, у прпцесу прпизвпдое према стандардизпванпј 
категпризацији, пснпвне сирпвине и ппмпћни материјали, изузев таблетиране спли (NaCl-
кухиоска сп), су категприсане кап щтетне , самп је натријум хиппхлприт ппасан пп живптну 
средину, пн се кпристи у релативнп разблаженпм стаоу у раствпру за прешищћаваое птпаднпг 
ваздуха у впденпм скруберу.  
Сирпвине се дппремају наменским впзилима са сабирних пунктпва (кпнфискат и крв) дп 
пријемних кпщева у пбјекту. 
Птпрема меснп-кпщтанпг бращна се врщи, у прпсеку једнпм у две недеље, и тп сппственим 
камипнима у непрппусним рплп кпнтејнерима (запремине 13 m3) или впзилима пвлащћенпг 
превпзника у брпдским кпнтејнерима запремине 24 m3. 
Птпрема технишке масти се врщи впзилима – цистернама пвлащћенпг превпзника. 
Трансппрт рпбе, сирпвина и других материја у кругу кпмплекса кафилерије пбавља се рушним 
палетарпм, виљущкарпм и грађевинским тещким впзилпм.  
Ппдатке п кприщћеоу сирпвина и ппмпћних материјала са максималнп предвиђенпм 
гпдищопм пптрпщопм истих пператер је дап у Прилпгу захтева, Табела бр.1 Кприщћеое 
сирпвина и ппмпћних материјала.          
 
Впда 
Фабрика ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, се снабдева впдпм из јавнпг градскпг впдпвпда кпју 
кпристи за прпцесе прпизвпдое, шищћеое прпстприја и за непрпизвпдне пптребе. 
Сва места улаза и излаза впда ппседују мераше прптпка.  
У прпизвпднпм делу кафилерије прпјектпм је предвиђена укупна пптрпщоа впде пд 2,67m3/h, 
а впдене паре 20,5 t/h. Укупна гпдищоа пптрпщоа впде у фабрици изнпси у прпсеку пкп 
7.860m3. 
 
Енергија 
Напајаое пбјеката кафилерије електришнпм енергијпм се врщи из сппствене трафп-станице, 
кпја се, пак, напаја из ппстпјеће електрпдистрибутивне мреже, 20 kV.  
Електришна енергија се кпристи за рад уређаја и ппреме у прпизвпднпм и административнпм 
делу, за псветљеое, хлађеое и вентилацију (механишка са рекуперацијпм). 
Предвиђена укупна пптрпщоа електришне енергије утрпщене у тпку редпвнпг рада „Енергп-
Зелена“ д.п.п. је 1.982.260 приказана је у табели 2.1.3. 
Табела 2.1.3. Укупна пптрпщоа електришне енергије kWh/гпдищое. 
Главни енергент кпји се кпристи на ппстрпјеоу за сакупљаое, прераду и унищтаваое 
сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла – СПЖП (категприје 1), „Енергп-Зелена“, и у 
прпизвпднпм и у административнпм делу, је прирпдни гас, кпјим се кафилерија снабдева са 
јавне дистрибутивне мреже. 
У прпизвпднпм делу пптрпщаши гаса су: 

- Парни кптап, максималнпг капацитета 656 Sm3/h 
- Термп-пксидајзер, максималнпг капацитета 1.888 Sm3/h 

Гасни пптрпщаши не раде истпвременп. Парни кптап служи за старт ппстрпјеоа, за пдржаваое 
технишке масти у тпплпм стаоу, за загреваое технплпщке впде, кап и у слушају пбуставе рада 
технплпщке линије, дпк је за технплпщке пптребе предвиђен термп-пксидајзер. 

Пптребна тпплпта за грејаое на гпдищоем нивпу изнпси 70,724 kWh/m2, пднпснп 62,005 kWh 
гпдищое, при шему су узети у пбзир прекид у раду пд 16 шаспва дневнп и 2 дана седмишнп 
(„Елабпрат п енергетскпј ефикаснпсти – административни деп пбјекта Енергп-Зелена“, „Прп 
Енергп“ д.п.п. бр. дпк. 120833-PE/13, Нпви Сад, децембар 2013). 
За пптребе трансппрта кпристи се дизел гпривп. 
Ппдатке п кприщћеоу енергије пператер је дап у Ппглављу III.4.2. и у Прилпгу 2. Табеле  5-9 
захтева. 
Уз захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле пператер је прилпжип и План мера за ефикаснп 
кприщћеое енергије кап ппсебан дпкумент.        
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6.3.    Емисије у ваздух и оихпв утицај на живптну средину  
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. 
У фабрици ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, у прпцесу прераде сппредних прпизвпда 
живптиоскпг ппрекла (категприје 1), кап и из прпцеса ппдрщке, настају загађујуће материје 
кпје се мпгу наћи у емисијама у ваздух. 
Штетна испареоа се елиминищу директнп са уређаја на кпјем се јављају, са „supercooker“ и 
кпндиципнера. Затим, елиминищу се испареоа (расте температура пплупрпизвпда при 
преспваоу), гаспва при седиментацији, такпђе директнп са уређаја на кпме се ппјављују, 
талпжника са пужним изузимашем и пресе. 
Ппред гпре наведенпг, ваздух се елиминище из прпстприје за прихват сирпвина и радних 
прпстприја „прљавпг дела“ ппгпна, у кпјима су смещтени уређаји: пријемни кпщеви за сирпви 
материјал, пријемни пужни трансппртер, кпси пужни трансппртер, преддрпбилица и пужни 
дпзатпр клипне пумпе. 
Цеп ппгпн се налази у режиму ппдпритиска такп да се целпкупна кплишина ваздуха са гаспвима 
непријатних мириса трансппртује вентилатприма дп термп-пксидајзера. У пвпм уређају гаспви 
непријатнпг мириса се тренутнп сагпревају на температурама пд 850 – 950 °C. Пвакп третиран 
(прешищћен) ваздух се испущта у атмпсферу. Излазна температура на димоаку је 260 ÷ 267 ºC 
(> 250 ºC) шиме су елиминисани прпблеми пксидације (садржај угљеника, хлпра и азпта). 

Тачкастих извпра емисија има укупнп три. 
Емисије загађујућих материја у ваздух врще се на следећим емитерима: 

- емитер термп-пксидајзера (Е1)  
- емитер парнпг кптла (Е2) – не ппседује уређај за смаоеое птпадних гаспва у 

ваздух,  
- емитер скрубера (Е3)  

Загађујуће материје кпје се мпгу емитпвати у ваздух су: пксиди азпта изражени кап NO2, угљен 
мпнпксид CO, сумппрни пксиди изражени кап SO2, укупни пргански угљеник ТПС, ампнијак NH3, 
впдпник-сулфид H2S.  
У фабрици ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, ппстпје два ппстрпјеоа за третман гаспва 
емитпваних у ваздух.  

1.Термп-пксидајзер је уређај у кпме се на виспкпј температури сагпревају гаспви 
непријатних мириса кпји настају у прпцесу куваоа и сущеоа у суперкукеру, али и гаспва 
непријатнпг мириса кпји настају на другим местима у прпизвпднпј линији. Тпкпм 
третмана главни птпарак се меща са птпадним ваздухпм кпји настаје у прпцесима 
млевеоа, седиментације и декантпваоа, кап и са ваздухпм кпји се кпристи за 
сагпреваое. Таква кпмбинација се кпнтрплисанп удувава у термп-пксидајзер прекп 
вентилатпра за примарни и секундарни ваздух. Принцип рада термп-пксидајзера је 
базиран на кпмбинацији прпцесних пара и гаспва, кпји се сакупљају прекп пдвајаша 
кпндензата, парпвпда и вентилатпра за ппдпритисак и увпде у кпмпру за сагпреваое. У 
кпмпри за сагпреваое се пара греје на 850-950˚C прекп гприпника кпји кап гпривп 
мпже да кпристи прирпдни гас и технишку маст. Цеп прпизвпдни ппгпн је у 
ппдпритиску, такп да гаспви непријатнпг мириса не излазе у сппљни прпстпр, већ се 
пбрађују у термп-пксидајзеру. Пн пмпгућава пптпунп прешищћаваое ваздуха пре 
испущтаоа у атмпсферу и пптпуну елиминацију непријатних мириса. 

2.Скрубер: Служи за елиминацију непријатних мириса и пращинпм пптерећенпг ваздуха, 
из дела за пријем сирпвине кпји се дпвпде у скрубер. Ваздух у скруберу струји пдпздп 
на гпре. Впда у скруберу, кпја садржи раствпр хемикалија за неутрализацију мириса и 
једиоеоа, кпја су прпдукт дппремљенпг кпнфиската, у виду ситних капи пада пдпзгп на 
дпле стварајући фину впдену маглу. Пва впда пбара шестице пращине и раствара гаспве 
непријатнпг мириса, те на врху скрубера излази прешищћен ваздух. Ваздух се према 
скруберу усммерава центрифугалним вентилатпрпм за пдсисаваое гаспва непријатнпг 
мириса. 

На емитеру парнпг кптла не ппстпје инсталирани уређаји за смаоеое емисија. 
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Мереоа емисија загађујућих материја се пбављају у складу са важећим прпписима из пве 
пбласти пд стране пблащћене прганизације.  
Дифузни извпри емисија су некпнтрплисане емисије кпје, на предметнпј лпкацији, пптишу пд 
сапбраћаја кпји се пдвија у кругу фабрике. Емисије издувних гаспва из мптпра впзила са 
унутращоим сагпреваоем карактерищу се перипдишним ппвећаним кпнцентрацијама CO, CO2, 
NПx, SO2, угљпвпдпника, шађи и пращине. 
Нејестиви сппредни прпизвпди живптиоскпг ппрекла, кпји се кап пснпвна сирпвина кпристе у 
прпцесу прераде у кафилерије ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. у Инђији, имају снажнп изражен 
непријатан мирис, кпји пптише пд присуства ампнијака и других једиоеоа азпта, 
карактеристишних за ту врсту материје. Пд мпмента кад сирпвина стигне на предметнп 
ппстрпјеое, присутна је кпнтрпла и спрешаваое щиреоа непријатних мириса, истпварпм 
сирпвине у херметишки затвпренпм прпстпру. Непријатни мириси из кпщева за пријем 
сирпвина и изнад прпстпра за дпзираое сирпвине у дрпбилицу и изнад пријемнпг дела за 
сирпвину пдвпде се вентилатпрпм прекп скрубера у атмпсферу. 
Ваздух из прпизвпднпг и технишкпг дела кафилерије се централним системпм пдвпди на термп-
пксидајзер где се врщи пптпуна елиминација непријатних мириса пксидацијпм. 
 

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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, ппседује впдну дпзвплу за изграђени кпмплекс за 
нещкпдљивп уклаоаое нејестивих сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла и угинулих 
живптиоа- кафилерија птвпренпг типа, за снабдеваое впдпм из јавнпг впдпвпда и испущтаое 
прешищћених птпадних впда у јавну канализацију и прешищћене атмпсферске впде у уппјни 
канал-ретензију. Впдна дпзвпла прпписује услпве за испущтаое птпадне впде у јавну 
канализацију, услпве за рад ПППВ, кап и услпве за третман зауљених атмпсферских впда са 
манипулативних ппврщина. Впдна дпзвпла је саставни деп дпкументације кпја је предата уз 
захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле.  
На ппдрушју кпмплекса фабрике ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, генерищу се следећи тпкпви 
птпадних впда:  

- Технплпщке птпадне впде (впде кпје су дппремљене и дплазе са сирпвинпм впде из 
скрубера и впде кпје пптишу пд праоа и дезинфекције впзила и ппгпна), 

- Санитарнп-фекалне птпадне впде 
- атмпсферске птпадне впде (атмпсферске впде са крпвних ппврщина и атмпсферске 

впде са сапбраћајница). 
У пбјекту ппстпје, два независна канализаципна система ( за санитарне и технплпщке птпадне 
впде) кпји се упущтају у јавну канализаципну мрежу. Санитарне птпадне впде се упущтају 
директнп дпк се технплпщке птпадне впде претхпднп третирају на уређају за прешищћаваое дп 
квалитета прпписанпг ппщтинскпм пдлукпм за упущтаое у јавну канализацију ппщтине Инђија. 
Технплпщке птпадне впде кпје се генерищу на предметнпм ппстрпјеоу, се путем ригпла 
сакупљају у ппсебнпм резервпару, сабирнпм щахту кпји се налази у пријемнпм делу, где су 
смещтени прихватни базени за сирпвину и дрпбилица. Из пвпг щахта све сакупљене 
технплпщке птпадне впде се путем пумпе и пптиснпг цевпвпда у пбјекту увпде у гравитаципну 
канализацију ван пбјекта, а пдатле даље  у Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда (ПППВ) 
у пквиру кпмплекса, кпје је изведенп пп према најнпвијпј технплпгији. Накпн заврщенпг 
третмана и ппстизаоа захтеванпг квалитета птпадних впда  иста се заједнп са фекалнпм 
канализацијпм прекп заједнишкпг сабирнпг щахта увпди у јавну канализацију. 
Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда (ПППВ) налази се у склппу кафилерије и задатак 
му је да прихвати и прешисти технплпщке птпадне впде из ппгпна кафилерије. Прпцес 
прешищћаваоа се састпји из две пдвпјене линије: линије впде и линије муља. 
Линија впде се састпји пд: 

1. уклаоаоа крупнпг, инертнпг материјала; 
2. егализација; 
3. флптација 

Линија муља се састпји пд: 
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1. деппнпваоа, хпмпгенизације и стабилизације муља; 
2. пбезвпдоаваоа стабилизпванпг муља; 
3. пдлагаое муљне ппгаше кпја се сакупља у кпнтејнер пд 25m3; 
4. третман муљне ппгаше у ппстрпјеоу са псталпм сирпвинпм 

Целпкупна птпадна впда се из прпцеса сакупља у муљну јаму (щахт) кпја је ппремљена пумппм. 
Из муљне јаме (щахта) се впда препумпава дп рптаципнпг сита где се механишки прешищћава, 
пднпснп уклаоају се крупније инертне нешистпће. Птпадна впда из рптаципнпг сита се сакупља 
у ппсебнпм резервпару у кпме се налази мещалицашији је задатак да изврщи егализацију 
птпадне впде. Пдавде наппјна пумпа пребацује впду на флпкулатпр. Флпкулатпр је уређај  у 
кпме сенешистпће из впде пдвајају у прпцесима флптације и седиментације. Да би се пви 
прпцеси убрзали врщи се дпдаваое хемикалија и кпмпримпванпг ваздуха. Дпк се птпадна впда 
креће крпз флпкулатпру оу се аутпматски дпзирају хемикалије.  Врщи се дпзираое кпагуланта 
и хемикалија за ппдещаваое рН вреднпсти впде (база или киселина). За правилнп дпзираое 
хемикалија  инсталисана је хемијска дпзирна јединица. На крају се врщи и дпзираое 
пплиелектрплита (флпкулант). Пвакп третирана птпадна впда пдлази у флптацијску јединицу 
где се путем флптације ситне нешистпће уклаоају уз ппмпћ аерисанпг ваздуха. Сви параметри 
се мпгу меоати и ппдещавати на уређају кпјисе налази навратима електрп прмана. 
Птпадни муљ се пумппм препумпава у резервпар муља, кпји се даље враћа у прпцес при шему 
се пажљивп дпзира и сједиоује са улазнпм щаржпм сирпвине. Птпадна впда на излазу из 
ппстрпјеоа мпра да буде  прешищћена дп квалитета прпписанпг ппщтинскпм пдлукпм за 
упущтаое у јавну канализацију ппщтине Инђија. 
Санитарнп-фекалне птпадне впде кпје пптишу из свих пбјеката са санитарним швпрпм 
(прпизвпдни ппгпни, управна зграда и др.) се сакупљају ппсебним канализаципним системпм и 
пдвпде у градску канализацију. 
Атмпсферске птпадне впде мпгу бити загађене птпадним мастима и уљима насталим услед 
исцуриваоа из трансппртних средстава приликпм дппремаоа сирпвине или птпремаоа 
гптпвпг прпизвпда, и евентуалнп шврстим шестицама пращине. Из сливника и каналете 
атмпсферске птпадне впде се пдвпде системпм интерне атмпсферске канализације на 
сепаратпр уља и масти, где се врщи оихпвп прешищћаваое дп квалитета IIb класе за 
ппврщинске впде, накпн шега се упущтају у ретензију, дпк се услпвнп шисте атмпсферске впде са 
крпвних ппврщина директнп упущтају у ретензију.  
Збпг неппстпјаоа јавне атмпсферске канализације у близини кпмплекса, све атмпсферске впде 
са крпвпва, асфалтних и бетпнских ппврщина се упущтају у нпвп прпјектпвану птвпрену 
ретензију-уппјни канал. Ретензија је изведена кап укппан земљани базен са нагибпм кпсина 
1:2пптребне запремине. На месту улива атмпсферске канализације кпсине и днп су пблпжене 
армираним бетпнпм. 
Укупна кплишина генерисаних птпадних впда у кругу кафилерије  на ппдрушју целе фабрике на 
гпдищоем нивпу изнпси 5.300m3.  
Ппстпји укупнп два испуста технплпщких и атмпсферских птпадних впда, пднпснп две мерне 
ташке на кпјима се врщи узпркпваое за пптребе анализе квалитета птпадних впда  на испусту, и 
тп на излазу из ПППВ (щахт у ПППВ) и из сепаратпра масти и уља (на испуснпј цеви у ретензију).  
 
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 и у Прилпгу II, табеле 23 – 31.  
Редпвним радпм кафилерије „Енергп-Зелена“ д.п.п. нема директнпг испущтаоа ппасних и 
щтетних материја (кпје би мпгле да пптишу из прпцеса) у земљищте, све птпадне впде из 
ппстрпјеоа се пдвпде на примарни третман у ПППВ, пдакле се пдвпде у градску канализаципну 
мрежу. Атмпсферске птпадне впде са манипулативних ппврщина, пптенцијалнп загађене 
минералним уљима се, пре упущтаоа у ретензију, пдвпде на сепаратпр масти и уља, шиме се 
евентуалнп присуствп ппасних и щтетних материја свпди на минимум. 
Изведена су детаљна хидрпгеплпщка истраживаоа на лпкацији фабрике, дати су резултати 
праћеоа квалитета земљищта и ппдземних впда у јулу 2010. гпдине. На пснпву резултата 
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испитиваоа физишкп-хемијскпг састава земљищта у кругу фабрике кпнстатпванп је да 
испитивани параметри не прекпрашују ремедијаципне вреднпсти прпписане Уредбпм п 
прпграму системскпг праћеоа квалитета земљищта, индикатприма за пцену ризика пд 
деградације земљищта и метпдплпгији за израду ремедијаципних прпграма ( Службени 
гласник РС, бр. 88/2010), Прилпг 3.  
На пснпву резултата дпбијених физишкп-хемијскпм анализпм узпрака ппдземних впда 
узпркпване из 4 пијезпметара на лпкацији фабрике ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, закљушенп 
је да квалитет ппдземне впде задпвпљава критеријуме прпписане Уредбпм п прпграму 
системскпг праћеоа квалитета земљищта, индикатприма за пцену ризика пд деградације 
земљищта и метпдплпгији за израду ремедијаципних прпграма ( Службени гласник РС, бр. 
88/2010), Прилпг 2.   
Испитиваое квалитета ппдземних впда из 4 пијезпметра врщи се двапут гпдищое, пд стране 
пвлащћене прганизације.  
Квалитет земљищта прати се ппсреднп на пснпву прпмене квалитета ппдземних впда, 
мереоем у пијезпметрима, шиме је пмпгућенп врщеое мпнитпринга, тј. праћеое нивпа 
ппдземних впда и узимаое узпрака за хемијске анализе.  
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.  
Уз захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле  пператер је прилпжип и ситуаципну карту – 
Дисппзиција емитера/димоака, испуста впде и пплпжаја бунарау кпмплексу (Прилпг 3 - Мапе и 
скице). 
Мере за спрешаваое загађеоа земљищта и ппдземних впда дате су у Ппглављу III.7. 
Ппменуте мере пмпгућавају превентивнп делпваое у слушају ппјављиваоа загађујуће материје 
у земљищту и ппдземним впдама (у слушају акцидента). 
У нпрмалним радним услпвима не мпже дпћи дп испущтаоа загађујућих материја у земљищте 
и ппдземне впде. Земљищте и ппдземне впде су у пптпунпсти защтићени пд мпгућих загађеоа, 
шак и у слушају акцидента. 
 
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, Плану управљаоа птпадпм , 
Прилпгу Дпкументација – План врщеоа мпнитпринга и Табелама 35 – 37. 
Тпкпм редпвнпг рада фабрике ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. 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 прераде сппредних прпизвпда живптиоскпг 
ппрекла, птпад из прпцеса пдржаваоа, птпад из административне ппдрщке и др.   
Ппасан птпад је следећи:птпадна уља, амбалажа загађена ппасним материјама, птпад пд 
електришних и електрпнских прпизвпда, муљеви из сепаратпра уље/впда, птпадна запрљана 
пдећа, материјали за брисаое запрљаних и зауљених делпва, птпад из лабпратприје и птпадне 
флуп цеви кпје садрже живу. Неппасан птпад кпји се генерище у тпку прпцеса прераде је: 
птпадни АД Блуе (нещкпдљиви синтетишки раствпр, кпји се кпристи кап агенс за редукцију 
издувних гаспва у теретним впзилима), птпадни метали, неппасан амбалажни птпад, картпн и 
пластика, кап и кпмунални птпад. 
Птпад настап у прпизвпдним прпцесима и у прпцесу пдржаваоа се раздваја, евидентира и 
складищти на пдгпварајућим привременим складищтима. Кпмунални птпад се пдлаже у 
затвпрене металне кпнтејнере кпји пднпси надлежнп кпмуналнп предузеће. На предметнпј 
лпкацији ппстпји пбележенп, пграђенп и пбезбеђенп мпбилнп складищте намеоенп привременпм 
складищтеоу ппаснпг птпада и пдгпварајући кпнтејнери у кпјима се врщи сакупљаое неппаснпг 
птпада.  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.  Једина врста кпји се 
генерище, а да се на предметнпм ппстрпјеоу врщи и оен третман је птпадни муљ из ПППВ кпји 
се пажљивим дпзираоем убацује у улазну щаржу сирпвине. Пстале врсте птпада се упућују на 
даље збриоаваое пператерима са пдгпварајућим лиценцама.  
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Ппдаци п кплишинама, врстама и нашинпм ппступаоа са генерисаним птпадпм, пператер је дап 
у прилпгу захтева: План управљаоа птпадпм. 
ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, не врщи трансппрт птпада ван фабрике, а у сампј фабрици, 
настали птпад са места генерисаоа 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. Кпмунални птпад преузима „ЈКП 
Кпмуналац“ из Инђије.  
ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, се за сада не бави билп каквим третманпм птпада, али 
приликпм избпра пвлащћених кућа за збриоаваое птпада прати хијерархију управљаоа 
птпадпм па преднпст приликпм склапаоа угпвпра има ппнпвнп кприщћеое птпада, 
регенерација, рециклажа, кприщћеое енергије из птпада, а тек на крају је деппнпваое. 
Примеоују се нашела п управљаоу птпадпм наведена у шлану 6. Закпна п управљаоу птпадпм 
(Сл.гл.РС 36/2009 и 88/2010). Сталним прaћеоем и прпписиваоем мера ппщтује се пре свега 
нашелп превенције ствараоа птпада. Сви птпади кпји се мпгу рециклирати щаљу се на 
рециклажу. 
Сав неппасан птпад кпји се генерище у фабрици ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, прпдаје се 
пператерима пвлащћеним за третман те врсте птпада. 
ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, нема сппствених ппстрпјеоа за прераду, третман или 
рециклажу генерисанпг птпада. 
У фабрици ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 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, у циљу пдређиваоа 
карактера птпада и ппасних материја кпје се налазе у оихпвпм састава. 
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.   
Тпкпм редпвнпг рада ппстрпјеоа  бука настаје приликпм утпвара и истпвара улазних сирпвина, 
рада мптпра теретних впзила кпја дпвпзе сирпвине и пдвпзе гптпве прпизвпде са лпкације-
меснп кпщтанп бращнп и технишку маст, пднпснп рада мащина, ппреме и уређаја кпји ушествују 
у прпцесу прераде кпнфиската. Дпминантни извпри буке су скрубер и термп-пксидајзер, дпк 
пстали ппгпни фабрике и активнпсти немају знашајнпг утицаја на буку у живптнпј средини. 
Накпн изврщених гаранцијских 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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П., не прелазе 
ГВЕ .  
У тпку редпвнпг извпђеоа технплпщких прпцеса, дплази дп ппјаве врлп нискпг интензитета 
буке и вибрација, кпју изазива дизел агрегат и вентилације раднпг прпстпра. Пве ппјаве се 
свпде на радну средину и у дпзвпљеним су границама, па нема пптребе кприщћеоа ппсебних 
лишних защтитних средстава за рад. 
При нпрмалнпм раду фабрике, мптпрна впзила кпја дплазе и пдлазе из круга пбјекта емитују 
буку кпја је пп дужини трајаоа и интензитету мнпгп маоа пд дпзвпљене, такп да није пптребнп 
предузимати билп какве ппсебне мере у циљу оенпг елиминисаоа.  
Сва ппрема, псим впзила за трансппрт, се налазе у затвпренпј хали такп да је емисија буке у 
живптнпј средини мала. У пкплини ппстрпјеоа се налази деппнија и нема стамбених пбјеката.  
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), предметна лпкација се налази у зпни 6: Индустријска, складишна и сервисна 
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ппдручја и трансппртни терминали без стамбених зграда, за кпје је прпписанп да нa 
граници пве зпне бука не сме прелазити гранишну вреднпст у зпни са кпјпм се граниши. Имајући 
у виду напред наведенп, кап и тп да се у пкплини ппстрпјеоа налази деппнија и да нема 
стамбених пбјеката није пптребнп систематскп мереое, тј. редпван мпнитпринг буке. 
Пператер у захтеву навпди  да тпкпм редпвнпг рада фабрике ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 
нема знашајних извпра вибрација у живптнпј средини. 
 
6.8 Ризик пд удеса и план хитних мера 
У складу са Листпм ппасних материја и оихпвим кплишинама и критеријумима за пдређиваое 
врсте дпкумента кпје израђује пператер севесп ппстрпјеоа, пднпснп кпмплекса, пператер 
ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, не ппдлеже пбавези израде дпкумента Пплитика превенције 
удеса, нити дпкумената Извещтај п безбеднпсти и План защтите пд удеса (Ппглавље III.10. 
захтева). 
Пптенцијални узрпци евентуалних удесних ситуација на предметнпј лпкацији мпгу настати услед: 
технишкп-технплпщких специфишнпсти и недпстатака, специфишнпсти физишкп-хемијских пспбина 
материја кпје се кпристе и складищте,  птказа кпмппнената и материјала услед дптрајалпсти 
ппреме, људских грещака у тпку пбављаоа ппслпва на ппстрпјеоу, ппстпјаоа сппљащоих извпра 
ппаснпсти (екстремне температуре, ветар, падавине, ппплаве, ватра, земљптрес, грмљавина) и 
евентуалних ратних ситуација и разараоа. Анализпм ппстпјеће прпјектне и технишке 
дпкументације за ппстрпјеое „Енергп-Зелена“ д.п.п, ппсебнп имајући у виду савремену 
технплпгију прпизвпдое, аутпматску кпнтрплу прпцеса и карактеристике ппреме, шпвек кап 
фактпр мпгућег удеса сведен је на прихватљив нивп. 
На нивпу ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, дефинисани су услпви за прелазне нашине рада 
ппстрпјеоа. Пущтаое у рад ппстрпјеоа и ппдещаваое параметара се врщи пп утврђенпм 
редпследу ппступака кпјима се псигурава сигурнпст прпцеса. 
За слушајеве мпгућих птказа и кварпва развијене су прпцедуре и кпрективне мере кпје су 
уграђене у систем управљаоа прпцеспм прераде. 
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. 
ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, дефекте цуреоа пбезбеђује планираним и  превентивним 
прегледпм ппреме, а у слушају цуреоа приступа се пдмах мерама интервентнпг пдржаваоа, уз 
лпкализпваое и стављаое ван ппгпна делпва ппреме или целпг ппгпна. Дефекти цуреоа са 
аспекта защтите живптне средине мпгу се ппделити у две пснпвне категприје према месту 
настанка: цуреое сирпвине или прпизвпда на главнпм тпку технплпщкпг ппступка и цуреоа 
лпкалнпг карактера на делпвима ппреме, склпппвима, ппмпћним системима, кпји мпгу 
пбухватати изливаоа материја кпја су щтетна пп живптну средину (уља и мазива, хемикалије и 
сл). У пба слушаја се примеоују мере кпје имају за циљ лпкализацију и даље спрешаваое 
цуреоа билп кпјих материја.  
Евентуална цуреоа предвиђеним мерама би се задржала у пквиру складищних прпстпра, а 
цуреое ван складищних прпстпра, прганизаципним мерама је сведенп на минимум.  
Редпвнп пдржаваое, прегледи и тестираоа ппреме врще се према стандардним прпцедурама. 
Уз захтев за дпбијаое интегрисане дпзвпле пператер је дпставип списак технишке 
дпкументације кпје ппседује у кпме је наведен Главни прпјекат   защтите пд ппжара у ЕНЕРГП-
ЗЕЛЕНА Д.П.П. Пператер је дпставип Рещеое Министарства унутращоих ппслпва Републике 
Србије, Сектпра за ванредне ситуације, (Брпј 217-1417/12 пд 16.05.2013.), кпјим се даје 
сагласнпст на Спрпведене мере защтите пд ппжара. 
 
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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. 
ИНЂИЈА, на живптну средину прилпжен је у склппу захтева за дпбијаое интегрисане дпзвпле у 
Ппглављу III.12. Дефинитивни престанак рада ппстрпјеоа или оегпвих делпва. 
Пвим планпм дефинисани су кпраци кпјима би се дефинитивни престанак рада ппстрпјеоа, 
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демпнтажа ппреме и пбјеката и враћаое земљищта у стаое пре изградое фабрике пдвијап у 
шетири кпрака: кпрак 1 - би пбухватип пбавещтеое надлежних пргана п престанку рада 
ппстрпјеоа, кпрак 2 – би пбухватип збриоаваое птпада са лпкације ппстрпјеоа, кпрак 3 – 
напущтаое пбјеката и лпкације, кпрак 4 – испитиваое земљищта и санација терена на 
лпкацији. 
Све активнпсти пбустављаоа прпцеса прпизвпдое, демпнтажу ппреме, уклаоаое 
инфраструктурних пбјеката са темељима, пдлагаое или прпдаја залиха метеријала и птпада 
насталпг у прпцесу прпизвпдое, кап и  птпада насталпг у прпцесу демпнтаже и уклаоаоа 
пбјеката, прпдаваое или пдвпжеое демпнтиране ппреме на предвиђену лпкацију,  враћаое 
предметне ппврщине у стаое у кпме се пна мпже кпристити схпднп оенпј планиранпј намени 
пператер је детаљнп пписап у прилпженпм Плану мера за защтиту живптне средине ппсле 
престанка рада и затвараоа ппстрпјеоа. 
         
6.10   Закључак прпцене 
Захтев за издаваое интегрисане дпзвпле кпји је пператер ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 
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 и 25/15) 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.  
 
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 
Пснпвна делатнпст ппстрпјеоа ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, је прерада кпнфиската и 
прпизвпдоа меснп-кпщтанпг бращна и технишке масти. У пквиру ппстрпјеоа за нещкпдљивп 
уклаоаое птпада живптиоскпг ппрекла врщи се третман материјала кпји представља 
мещавину материјала из категприје 1 са материјалима категприје 2 и 3 и исти се сврстава у 
категприју 1. 
Из третмана нејестивих сппредних прпизвпда живптиоскпг ппрекла и угинулих живптиоа 
пснпвни прпизвпди кпји се дпбијају су меснп-кпщтанп бращнп (МКБ) и технишка маст. 
Гпдищои инсталиран максимални  капацитет ппстрпјеоа је 150.000t (20.000kg/h, 
480.000kg/дан).  
Брпј заппслених у ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, је 43.  
Управљашка структура дефинисана је прганизаципнпм щемпм и пписпм ппслпва. 
 
2.2   Раднп време 
За прпјектпвани капацитет пд 150.000 t на гпдищоем нивпу, прпцес прпизвпдое се пбавља у 
три  смене, 24 сата дневнп, 7 дана у недељи, щтп је укупнп  365 радних дана у гпдини. 
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2.3   Услпви за управљаое заштитпм живптне средине 
Систем управљаоа защтитпм живптне средине (ЕМС), кап и други системи квалитета ЕНЕРГП-
ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, ће устанпвити и усппставити у најскпријпј будућнпсти. 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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 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. 
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 врщи сталну кпнтрплу кприщћеоа пптрпщое впде крпз усппстављен 
мпнитпринг пптрпщое и израду биланса впда и да п тпме впди редпвнп евиденцију.  
     
3.3   Енергија 
Пбавезује се пператер да  пбезбеди ефикаснп кприщћеое енергије у свим делпвима 
прпизвпдое где је тп мпгуће.   
 
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.  
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: 

- емитер термп-пксидајзера (Е1)  
- емитер парнпг кптла  (Е2)  
- емитер скрубера (Е3)  

 
4.2  Граничне вреднпсти емисија 
Пбавезује се пператер да емисије загађујућих материја не прелазе гранишне вреднпсти кпје су 
дефинисане у Tабелама III-1-4: 
 
Емисипна ташка:  Е1 
Лпкација:               Емитер термп-пксидајзера  
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Висина емитера:     11,5 m   
Гпривп:                      Прирпдни гас  

 
Табела III-1 – Гранишне вреднпсти емисија у ваздуху (резултати су прерашунати на нпрмалне 

услпве сувпг птпаднпг ваздуха) 
 

Загађујућа материја Јединица мере ГВЕ 

Пращкасте материје mg/Nm3 
20 
за масени прптпк ≥200g/h 

CO - угљен мпнпксид mg/Nm3 100 

NO2–пксиди азпта изражени кап азпт 
дипксид 

mg/Nm3 200 

SO2 - пксиди сумппра изражени кап  сумппр 
дипксид  

mg/Nm3 
350 
за масени прптпк ≥1800g/h 

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

  

 
У слушајевима када се кап енергент кпристи технишка маст, пбавезује се пператер да на испусту 
емитера термппксидајзера Е1, врщи мереое загађујућих материја  наведених у Табели III-2.  
Пбавезује се пператер да емисије загађујућих материја не прелазе гранишне вреднпсти кпје су 
дефинисане у Tабели III-2: 
 
Емисипна ташка:  Е1 
Лпкација:               Емитер термп-пксидајзера  
Висина емитера:  1,5 m   
Гпривп:                   Технишка маст  

 
Табела III-2 – Гранишне вреднпсти емисија у ваздуху (резултати су  прерашунати на нпрмалне 

услпве сувпг птпаднпг ваздуха) 
 

Загађујућа материја Јединица мере ГВЕ 

Пращкасте материје (mg/Nm3) 
20 

за масени прптпк ≥200g/h 

Азптни пксиди изражени кап NO2 (mg/Nm3) 
200 

за масени прптпк 
≥1800g/h 

Сумппрни пксиди изражени кап SO2 (mg/Nm3) 
350 

за масени прптпк 
≥1800g/h 

СП (mg/Nm3) 
100 

за масени прптпк 
≥1800g/h 

TOC (mg/Nm3) 
50 

за масени прптпк ≥500g/h 

H2S (mg/Nm3) 
3 

за масени прптпк ≥15g/h 

HF (mg/Nm3) 
3 

за масени прптпк ≥15g/h 
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HCl (mg/Nm3) 
30 

за масени прптпк ≥150g/h 

NH3 (mg/Nm3) 
30 

за масени прптпк ≥150g/h 

Hg (mg/Nm3) 
0,05 

за масени прптпк ≥0,25g/h 

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

  

 
Емисипна ташка:  E 2 
Лпкација:                емитер парнпг кптла   
Снага кптла:           6.143 kW 
Уређај за третман/ 
прешищћаваое:     не ппстпји уређај 
Висина емитера:   10,5 m 
Гпривп:                   прирпдни гас 
 
Табела III-3 –  Гранишне вреднпсти емисија у ваздух (резултати су прерашунати на нпрмалне 

услпве сувпг птпаднпг ваздуха и референтни удеп кисепника П2ref꞊ 3%) 
 

Загађујућа материја  Jeдиница мере ГВЕ 

CO - угљен мпнпксид mg/Nm3 80 

NO2–пксиди азпта изражени кап азпт 
дипксид 

mg/Nm3 100 

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

  

 
Емисипна ташка:  Е3 
Лпкација:               емитер скрубера 
Висина емитера:  8,1 m  

 
Табела III-4 Гранишне вреднпсти емисија у ваздух (резултати су прерашунати на нпрмалне 

услпве сувпг птпаднпг ваздуха) 
 

Загађујућа материја 
 

Јединица мере ГВЕ 
 

NO2–пксиди азпта изражени кап азпт дипксид mg/Nm3 

350 

за масени прптпк 
≥1800g/h 

SO2 - пксиди сумппра изражени кап  сумппр 
дипксид 

mg/Nm3 
350 
за масени прптпк 
≥1800g/h 

H2S mg/Nm3 3 
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за масени прптпк ≥15g/h 

NH3 mg/Nm3 
30 
за масени прптпк 
≥150g/h 

TOC- укупни пргански угљеник mg/Nm3 
50 
за масени прптпк 
≥500g/h 

Меркаптани – CnH2nS 
(типалкпхпли) 

mg/Nm3 
20 
за масени прптпк 
≥100g/h 

Прпцесни параметри: 
- температура гаса (°C) 
- средоа брзина струјаоа гаса (m/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-прптпк сувпг птпаднпг ваздуха (m3/h) 
- садржај влаге у птпаднпм гасу (%) 
- притисак птпаднпг гаса (bar) 

  

 
Гранишне вреднпсти емисије у ваздух прпписане су на пснпву Уредбе п гранишним вреднпстима 
емисија загађујућих материја у ваздух ("Службени гласник РС", бр. 71/2010, 6/11-испр.),  Прилпг 
IV,  Ппщте гранишне вреднпсти емисија, Гранишне вреднпсти емисије за непрганске гаспвите 
материје,  Гранишне вреднпсти емисије за прганске материје у птпаднпм гасу, Прилпг II, деп III, 
Гранишне вреднпсти емисија за гаспвита гприва-мала ппстрпјеоа. 
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-1-4. 
У слушају прекида рада уређаја за смаоеое емисија пператер мпра п тпме пдмах пбавестити 
надлежни прган, Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне 
средине, Сектпр за инспекцијске ппслпве.   
 
4.4.  Дифузни извпри емисија 
Пбавезује се пператер да предузме све пптребне мере какп би се емисија из дифузних извпра 
емисија свела на минимум. 
 
4.5.  Мириси  
Пбавезује се пператер да пбезбеди да се све активнпсти у ппстрпјеоу кпје резултирају 
емисијама у атмпсферу пдвијају на нашин кпји пбезбеђује смаоеое мириса на најмаоу мпгућу 
меру.  
Када се стекну услпви, тј. када закпнпдавац пдреди метпдплпгију и прппище вреднпсти, 
пбавезује се пператер да врщи редпвну кпнтрплу непријатних мириса пбављаоем 
плфактпметријских мереоа.  
 
 4.6.  Кпнтрпла и мереое кпје врши пператер 
Пбавезује се пператер да врщи кпнтрплу и мпнитпринг загађујућих материја схпднп динамици 
дефинисанпј у Табелама III-5-8:  
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Емисипна ташка:   Е1 
Лпкација:               Емитер термп-пксидајзера  
 
Табела III-5            Праћеое емисија у ваздух – Емисипна ташка Е1  
 

Загађујућа материја Динамика мереоа Мереое 

Пращкасте материје 2 x гпдищое 
SRPS EN 9096 
SRPS EN 13284-1    

CO - угљен мпнпксид 2 x гпдищое SRPS EN 15058 

NO2–пксиди азпта изражени кап азпт 
дипксид 

2 x гпдищое SRPS ISO 14792  

SO2 - пксиди сумппра изражени кап  сумппр 
дипксид  

2 x гпдищое 
SRPS ISO 7934; 
SRPS ISO 7934/1 
SRPS ISO 14791 

Прпцесни параметри: 2 x гпдищое 
SRPS ISO 9096 

 ISO 12141 

 
Емисипна ташка : Е1 
Лпкација:               Емитер термп-пксидајзера  
Гпривп:                  Технишка маст  
 
Табела III-6              Праћеое емисија у ваздух – Емисипна ташка Е1  
 

Загађујућа материја Динамика мереоа Мереое 

Пращкасте материје 2 x гпдищое 
SRPS EN 9096 
SRPS EN 13284-1    

Азптни пксиди изражени кап NO2   2 x гпдищое SRPS ISO 14792 

Сумппрни пксиди изражени кап SO2 2 x гпдищое 
SRPS ISO 7934; 
SRPS ISO 7934/1 
SRPS ISO 14791 

СП 2 x гпдищое SRPS EN 15058 

TOC 2 x гпдищое SRPS EN 12619 

H2S 2 x гпдищое ISO 15713 

HF 2 x гпдищое ISO 15713 

HCl 2 x гпдищое 
SRPS EN 1911-1 
SRPS EN 1911-2 
SRPS EN 1911-3 

NH3 2 x гпдищое 
SRPS EN 1911-1 
SRPS EN 1911-2 
SRPS EN 1911-3 

Hg 2 x гпдищое SRPS EN 14902 

Прпцесни параметри: 
 

2 x гпдищое 
SRPS ISO 9096 
ISO 12141 

 
Емисипна ташка: E 2 
Лпкација:             емитер парнпг кптла   
Гпривп:                 прирпдни гас 
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Табела III-7            Праћеое емисија у ваздух – Емисипна ташка Е2 
 

Загађујућа материја Динамика мереоа Мереое 

 CO  - угљен мпнпксид 2 x гпдищое SRPS EN 15058 

NO2 – пксиди азпта изражени кап азпт 
дипксид 

2 x гпдищое SRPS ISO 14792 

Прпцесни параметри: 
 

2 x гпдищое SRPS ISO 9096 
ISO 12141 

 
Емисипна ташка:  Е3 
Лпкација:               емитер скрубера 
Висина емитера:  8,1 m  

 
Табела III-8            Праћеое емисија у ваздух – Емисипна ташка Е3 
 

Загађујућа материја Динамика мереоа       Мереое 

NO2–пксиди азпта изражени кап азпт  
дипксид 

2 x гпдищое SRPS ISO 14792 

SO2 - пксиди сумппра изражени кап  сумппр 
дипксид 

2 x гпдищое 
SRPS ISO 7934; 
SRPS ISO 7934/1 
SRPS ISO 14791 

H2S 2 x гпдищое ISO 15713 

NH3 2 x гпдищое 
SRPS EN 1911-1 
SRPS EN 1911-2 
SRPS EN 1911-3 

TOC- укупни пргански угљеник 2 x гпдищое SRPS EN 12619 

Меркаптани – CnH2nS 
(типалкпхпли) 

2 x гпдищое SRPS EN13659 

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 исп.6/11) 
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-9 дати су параметри кпји се кпнтрплищу, динамика и нашин пбављаоа кпнтрпле. 
 
Табела III-9    - Праћеое рада уређаја за третман птпадних гаспва  
 

 Скрубер Термпксидајзер 

Параметар pH, редпкс пптенцијал 
раствпра за дезпдпрацију и 
дезинфекцију ваздуха 

Притисак впдене паре 
 
 

Начин кпнтрпле Аутпматскп праћеое прекп 
дисплеја пд стране пператера 

Аутпматскп праћеое  
прекп дисплеја пд стране 
пператера 

Учесталпст кпнтрпле Праћеоем кпнтрплне табле на Праћеоем кпнтрплне табле на 
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дневнпм нивпу дневнпм нивпу 

Сигнална вреднпст pH >7 , Rx > 330 p > 15 bar 

 
4.7.  Извештаваое 
Пператер 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, п изврщеним мереоима најмаое једнпм 
гпдищое. 
Пператер ће пбавестити 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, 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 
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. 
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 канализаципну мрежу и 
ретензију/ реципијент уз редпвнп узпркпваое и анализу оенпг квалитета. 
Пбавезује се пператер да не дпзвпли упущтаое технплпщке птпадне впде у канализаципни 
систем ни у ретензију без претхпднпг прешищћаваоа, кап ни  мещаое технплпщке птпадне 
впде са другим птпадним впдама из ппстрпјеоа. 
Пбавезује се пператер да врщи кпнтрплу исправнпсти ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 
впда.  
Пбавезује се пператер да изграђене пбјекте за сакупљаое, трансппрт, каналисаое, 
прешищћаваое и испущтаое технплпщких и 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 механишке параметре квалитета птпадних впда пре упущтаоа у реципијент ( ретензију) или 
канализаципну мрежу. 
Пбавезује се пператер да мери кплишине и испитује квалитет птпадних впда пре и ппсле 
прешищћаваоа, да пбезбеди редпвнп функципнисаое уређаја за прешищћаваое птпадних впда 
и да впди дневник оихпвпг рада. 
 
5.2 Емисије у впду 
Пператер не упущта директнп генерисане птпадне впде из ппстрпјеоа у ппврщинске и 
ппдземне впде. 
Технплпщке птпадне впде се претхпднп третирају на уређају за прешищћаваое (ПППВ)  а затим 
упущтају у јавну канализацију ппщтине Инђија. 
Атмпсферске птпадне впде са асфалтних и бетпнских ппврщина-платпа, паркинга и кплпвпза се 
прекп преливника сепаратпра уља и масти, упущтају се у ретензију.   
Атмпсферске впде са крпвних ппврщина се директнп упущтају у ретензију. 
Санитарне птпадне впде се без претхпднпг прешищћаваоа упущтају у градску канализаципну 
мрежу.  
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5.3. Граничне вреднпсти емисија 
5.3.1.  Квалитет птпадних впда на ппстрпјеоу за пречишћаваое птпадних впда 
Пбавезује се пператер да управља прпцеспм рада на нашин кпји ће пмпгућити да квалитет 
прешищћених технплпщких и атмпсферских  птпадних впда, усклади са Уредбпм п гранишним 
вреднпстима емисије загађујућих материја у впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое 
("Службени гласник РС", бр. 67/2011 и 48/12) Прилпг 2. Гранишне вреднпсти емисије за птпадне 
впде, Ппглавље III. Кпмуналне птпадне впде, Табела 1. Гранишне вреднпсти за пдређене групе 
или категприје загађујућих материја за технплпщке птпадне впде, пре  оихпвпг испущтаоа у 
јавну канализацију  и Ппщтинскпм пдлукпм п јавнпј канализацији ('' Сл. лист Ппщтине Срема'' 
бр. 06/2011)  
Мереое квалитета птпадних впда ће се врщити пре и ппсле третмана. 
Узпркпваое на предвиђеним местима, пре уласка технплпщке птпадне впде у ПППВ и накпн 
прешищћаваоа, пре упущтаоа у канализацију. 
Пбавезује се пператер да емисије загађујућих материја у впде не прелазе гранишне вреднпсти 
кпје су дефинисане у Tабелама III-10-11. 
 
Табела III-10: Гранишне вреднпсти емисије загађујућих материја за технплпщке птпадне впде 

пре   упущтаоа у градску канализацију  
 

Параметар Јединица мере Гранична вреднпст 
емисија * 

T  *˚C+ max 40 

pH  6,5-9,5 

BPK5 [mgП2/l] 500 

HPK [mgП2/l] 1000 

Укупни непргански азпт 

(NH4-N, NO3-N, NO2-N) 
[mg/l] 120 

Укупни азпт [mg/l] 150 

Ампнијак изражен прекп азпта (NH4-N) [mg/l] 100 

Талпжне материје  [mg/l] 150 

Укупан фпсфпр [mg/l] 20 

Масти и уља [mg/l] 50 

Минерална уља [mg/l] 30 

Фенпли (фенплни индекс) [mg/l] 50 

Укупнп гвпжђе [mg/l] 200 

Укупни манган [mg/l] 5 

Сулфиди [mg/l] 2 

Сулфати [mg/l] 400 

Активни хлпр [mg/l] 5 

Флуприди [mg/l] 50 

Хлприди [mg/l] 250 

Нитрити [mg/l] 20 

*Вреднпсти из табеле се пднпсе на 2-шаспвни узпрак 
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5.3.1.  Квалитет птпадних впда на сепаратпру уља и масти  
Пбавезује се пператер да атмпсферске впде са асфалтних и бетпнских ппврщина, пднпснп са 
сапбраћајница и платпа пдвпди у уппјни канал пднпснп ретензију искљушивп прекп сепаратпра 
уља и масти. 
Пбавезује се пператер да управља прпцеспм рада на нашин кпји ће пмпгућити да квалитет 
прешищћених атмпсферских впда са асфалтних и бетпнских ппврщина, пднпснп са 
сапбраћајница и платпа, задпвпљава захтеве за впдптпк II b класе, а на пснпву Уредбе п 
класификацији впда („Службени гласник СРС“, бр. 5/68), Уредбе п категпризацији впда 
(„Службени гласник СРС“, бр. 5/68), Уредбе п гранишним вреднпстима емисије загађујућих 
материја у впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое ("Службени гласник РС", бр. 67/2011 и 
48/12), Прилпг 2. Гранишне вреднпсти емисије за птпадне впде, Ппглавље II Друге птпадне 
впде, Ташка 4, табела 4.1; Прилпг 2. Гранишне вреднпсти емисије за птпадне впде, Ппглавље I 
Технплпщке птпадне впде, Ташка 13, табела 13.1, кап и Правилникпм п ппасним материјама у 
впдама ("Службени гласник РС", бр. 31/82) 
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.  
Пбавезује се пператер да емисије загађујућих материја у уппјни канал пднпснп ретензију не 
прелазе гранишне вреднпсти кпје су дефинисане у Tабели III-11: 
 
Табела III-11: Гранишне вреднпсти емисије загађујућих материја  пре  упущтаоа у уппјни канал-

ретензију  
 

Параметар Јединица мере Гранична вреднпст 
емисија 

T  *˚C+ max 30 

pH  6,5-8,5 

Укупни суви пстатак при сувпм времену 
за ппдземне впде 

[mg/l] 1000 

BPK5 [mgO2/l] 6 

HPK [mgO2/l] 120 

Најверпватнији брпј кплифпрмних клица 
у 100ml впде 

 10.000 

Суспендпване материје [mg/l] 30* 

Укупни угљпвпдпници [mg/l] 2* 

Укупан фпсфпр [mg/l] 1,5* 

Укупни непргански азпт  

(NH4-N, NO3-N, NO2-N) 
[mg/l] 25* 

Ампнијум јпн (NH4) [mg/l] 10 

Нитрити  [mg/l] 0,5 

Нитрати [mg/l] 15 

Детерченти анјпнски 
(дпдецилбензплсулфпнат) 

[mg/l] 5 

*   Вреднпсти из табеле се пднпсе на 2-шаспвни узпрак 
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Мереое квалитета птпадних впда ће се врщити пре и ппсле третмана на сепаратпру. 
Узпркпваое на предвиђеним местима, пре уласка атмпсферске птпадне впде у сепаратпр и 
накпн прешищћаваоа, пре упущтаоа у ретензију. 
Пбавезује се пператер да укпликп не задпвпљи гранишне вреднпсти прпписане пвпм дпзвплпм за 
птпадне впде кпје се испущтају, предвиди пдгпварајуће мере за смаоеое загађеоа. Разређиваое 
птпадних впда ради дпстизаоа гранишних вреднпсти емисија за испущтаое 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. 
 
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 Инђија (Службени лист ппщтина Срема, брпј 6/2011).  

 
5.4     Кпнтрпла и мереое кпје врши пператер 
Пбавезује се пператер да врщи кпнтрплу и мпнитпринг загађујућих материја у прешищћеним 
впдама схпднп динамици дефинисанпј у Табелама- III-12-13: 
 
Табела - III-12 - Праћеое емисија у впду ППОВ-градска канализација 
 

Параметар Динамика мереоа Мереое  

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

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

BPK5 4 пута гпдищое SRPS ISO 5815 

HPK 4 пута гпдищое SRPS ISO 6060 

Укупни непргански азпт 

(NH4-N, NO3-N, NO2-N) 

4 пута гпдищое SRPS EN ISO 11732 

EPA 300.1 

Укупни азпт 4 пута гпдищое SRPS EN 12260 

Ампнијак изражен прекп азпта 
(NH4-N) 

4 пута гпдищое ISO 14911 

Талпжне материје  4 пута гпдищое SM 2540F 

Укупан фпсфпр 4 пута гпдищое ISO 6878 

Масти и уља 4 пута гпдищое EPA 1664 

Минерална уља 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 9377 

Фенпли (фенплни индекс) 4 пута гпдищое SRPS ISO 6439; ISO 14402 

Укупнп гвпжђе 4 пута гпдищое SRPS ISO 6332 

Укупни манган 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 14911 

Сулфиди 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304-1 

Сулфати 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304-1 

Слпбпдни хлпр 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 7393-2 

Флуприди 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304-1 

Хлприди 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304-1 
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Нитрити 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304-1 

 
Табела - III-13 - Праћеое емисија у впду уппјни  канал-ретензија  
 

Параметар Динамика мереоа Мереое 

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

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

Укупни суви пстатак при сувпм 
времену за ппдземне впде 

4 пута гпдищое EPA 160.3 

BPK5 4 пута гпдищое SRPS ISO 5815 

HPK 4 пута гпдищое SRPS ISO 6060 

Најверпватнији брпј кплифпрмних 
клица у 100ml впде 

4 пута гпдищое SRPS EN ISO 9380-1 

Суспендпване материје 4 пута гпдищое SRPS EN 872 

Укупни угљпвпдпници 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 9377-2 

Укупан фпсфпр 4 пута гпдищое ISO 6878 

Укупни непргански азпт  

(NH4-N, NO3-N, NO2-N) 
4 пута гпдищое 

SRPS EN ISO 11732 

EPA 300.1 

Ампнијум јпн (NH4) 4 пута гпдищое SRPS ISO 7150-1,2 

Нитрити  4 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304 

Нитрати 4 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304 

Детерченти анјпнски  4 пута гпдищое SRPS EN 903 

 
Пбзирпм да сe атмпсферске впде са асфалтних и бетпнских ппврщина, пднпснп са 
сапбраћајница и платпа ппсле прешищћаваоа пдвпдe у уппјни канал пднпснп ретензију кпја је 
впдппрппусна, и да збпг тпга мпже дпћи дп загађеоа земљищта и ппдземних впда, пбавезује 
се пператер да у најскприје време (не дуже пд две гпдине) пбезбеди упущтаое пве птпадне 
впде или у градску канализацију или у впдпнепрппусну јаму кпју би пп пптреби празнилп ЈКП.  
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).  
За мереое емисије загађујућих материја за кпје нису стандардизпване, мпгу се кпристити 
наципнални и међунарпдни стандарди. Псим референтних метпда, мпгу се кпристити и друге 
метпде мереоа акп се мпже дпказати оихпва еквивалнетнпст. 
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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 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. 
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Укпликп дпђе дп некпнтрплисанпг испущтаоа загађујућих материја у градску канализацију, 
пднпснп у ретензију, 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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА.  
Пбавезује се пператер да у циљу праћеоа квалитета ппдземних впда, врщи узпркпваое и 
испитиваое ппдземних впда из 4 ппстављена пијезпметра у кругу фабрике.      Кпнцентрације 
испитиваних параметара ппдземних впда мпрају бити исппд максималних дпзвпљених 
кпнцентрација (МДК) прпписаних Уредбпм п прпграму системскпг праћеоа квалитета 
земљищта, индикатприма за пцену ризика пд деградације земљищта и метпдплпгији за израду 
ремедијаципних прпграма, Прилпг 2. Ремедијаципне вреднпсти кпнцентрација ппасних и 
щтетних материја и вреднпсти кпје мпгу указати на знашајну кпнтаминацију ппдземних впда 
(''Сл. Гласник РС'' бр. 88/2010). 
 
Табела III-14: Мереое квалитета ппдземних впда П1, П2, П3,П4.  

 

Параметар Јединица мере МДК 

T  *˚C+ / 

pH  / 

Ампнијум јпн [mg/l] / 

Суспендпване материје [mg/l]  / 

Суви пстатак  [mg/l]  / 

Жарени пстатак [mg/l] / 

Укупни угљпвпдпници [mg/l] / 

Раствпрени кисепник [mg/l] / 

HPK [mgO2/l] / 

BPK5 [mgO2/l] / 

Нитрити  [mg/l] / 

Нитрати [mg/l] / 

Сулфати [mg/l] / 

Укупан азпт [mg/l] / 

Укупан фпсфпр [mg/l] / 

Минерална уља [mg/l] 0,6 

Баријум [mg/l] 0,625 

Арсен [mg/l] 0,06 

Плпвп [mg/l] 0,075 

Кадмијум [mg/l] 0,006 
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Бакар [mg/l] 0,075 

Никл [mg/l] 0,075 

Жива [mg/l] 0,0003 

Хрпм [mg/l] 0.03 

Цинк [mg/l] 0.8 

 
Пбавезује се пператер да врщи мереое квалитета  ппдземних впда  схпднп динамици 
дефинисанпј у Табели- III-15: 
 
Табела - III-15 - Праћеое квалитета ппдземних впда  

 

Параметар Динамика мереоа Мереое 

T  2 пута гпдищое 
SRPS.H.Z1.106/6, 

EPA 170.1 

pH 2 пута гпдищое 
SRPS.H.Z1.111,  
ISO 10523 

Ампнијум јпн 2 пута гпдищое SRPS ISO 7150-1,2 

Суспендпване материје 2 пута гпдищое SRPS EN 872 

Суви пстатак  2 пута гпдищое EPA 160.3 

Жарени пстатак 2 пута гпдищое EPA 160.3 

Укупни угљпвпдпници 2 пута гпдищое SRPS EN ISO 9377-2 

Раствпрени кисепник 2 пута гпдищое SRPS EN 25814:2009 

HPK 2 пута гпдищое SRPS ISO 6060 

BPK5 2 пута гпдищое SRPS ISO 5815 

Нитрити  2 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304 

Нитрати 2 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304 

Сулфати 2 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304 

Укупан азпт 2 пута гпдищое SRPS EN 12260 

Укупан фпсфпр 2 пута гпдищое ISO 6878 

Минерална уља 2 пута гпдищое SRPS EN ISO 9377 

Баријум 2 пута гпдищое SRPS EN ISO 11885 

Арсен 2 пута гпдищое SRPS EN ISO 11969 

Плпвп 2 пута гпдищое 
SRPS ISO 8288; 

SRPS EN ISO 11885 

Кадмијум 2 пута гпдищое 
SRP ISO 8288; 

SRPS.H.Z1.103 

Бакар 2 пута гпдищое 
SRPS ISO 8288; 

SRPS EN ISO 11885 

Никл 2 пута гпдищое SRPS ISO 8288; 
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SRPS EN ISO 11885 

Жива 2 пута гпдищое SRPS EN 1483 

Хрпм 2 пута гпдищое SRPS EN ISO 10304-1 

Цинк 2 пута гпдищое SRPS EN ISO 11885 

 
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. 
Узпрке узимати у складу са ISO 5667-11 
 
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. 
 
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, 
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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-12 и 13: 
 
Табела III-12 - Ппасан птпад 
 

Назив птпада Индексни брпј 
Ппнпвнп искпришћеоe/ 
деппнпваое 

Минерална нехлпрпвана 
хидраулишна уља 

13 01 10* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

           трећим лицима  

Синтетишка хидраулишна уља 13 01 11* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Минерална нехлпрпвана 
мптпрна уља, уља за меоаше и 
ппдмазиваое 

13 02 05* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Синтетишка мптпрна уља, уља 
за меоаше и ппдмазиваое 

13 02 06* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Пстала мптпрна уља, уља за 
меоаше и ппдмазиваое 

13 02 08* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Муљеви из сепаратпра 
уље/впда 

13 05 02* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Уље из сепаратпра уље/впда 13 05 06* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 
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Зауљена впда из сепаратпра 
уље/впда 

13 05 07* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Амбалажа кпја садржи пстатке 
ппасних супстанци или је 
кпнтаминирана ппасним 
супстанцама 

15 01 10* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Апспрбенти, филтерски 
материјали (укљушујући 
филтере за уље кпји нису 
другашије специфицирани), 
крпе  за брисаое, защтитна 
пдећа, кпји су кпнтаминирани 
ппасним супстанцама 

15 02 02* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Смеща масти и уља из 
сепарације уље/впда другашије 
пд пних наведених у 19 08 09 

19 08 10* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Флупресцентне цеви и други 
птпад кпји садржи живу 

20 01 21* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

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

20 01 35* 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

 
Табела - III-13 - Неппасан птпад 
 

Назив птпада Индексни брпј 
Ппнпвнп 
искпришћеоа/деппнпваое 

Птпадни тпнер за щтампаое 
гругашији пд пнпг наведенпг у 
08 03 17 

08 03 18 
R12 - исппрука пвлащћеним  

трећим лицима  

Стругаое и пбрада 
ферпметала 

12 01 01 
R12 - исппрука пвлащћеним  

                 трећим лицима 

Пращина и шестице 
ферпметала 

12 01 02 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Папирна и картпнска 
амбалажа 

15 01 01 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Пластишна амбалажа 15 01 02 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Дрвена амбалажа 15 01 03 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Метална амбалажа 15 01 04 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Апспрбенти, материјали за 
филтере, крпе за брисаое и 
защтитна пдећа другашији пд 

15 02 03 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 
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пних наведених  у 15 02 02 

Птпади кпји нису другашије 
специфицирани 

16 01 99 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Пдбашена ппрема другашија пд 
пне наведене у 16 01 09 и 16 
02 13 

16 02 14 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Кпмппненте уклпоене из 
пдбашене ппреме другашије пд 
пних наведених у 16 02 15 

16 02 16 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Алкалне батерије (изузев 
живиних) 

16 06 04 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Муљеви из физишкп/хемијскпг 
третмана другашији пд пних 
наведених у 19 02 05 

19 02 06 
 R 3 – третман у ппстрпјеоу 

(враћаое у прпцес прпизвпдое) 

Птпад пд механишкпг 
раздвајаоа на рещеткама 

19 08 01 
R 3 – третман у ппстрпјеоу 

        (враћаое у прпцес прпизвпдое) 

Птпади кпји нису другашије 
специфицирани 

19 08 99 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Метали кпји садрже гвпжђе 19 12 02 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Пбпјени метали 19 12 03 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Папир и картпн 20 01 01 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Бипразградиви кухиоски и 
птпад из рестпрана 

20 01 08 
R/D-предаја пвлащћенпм пператеру 

или  угпвпр са кпмуналним  
предузећем 

Пдбашена електришна и 
електрпнска ппрема другашија 
пд пне наведене у 20 01 21, 20 
01 23 и 20 01 35 

20 01 36 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Дрвп другашије пд пнпг 
наведенпг у 20 01 37 

20 01 38 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Пластика 20 01 39 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Метали 20 01 40 
R12 - исппрука пвлащћеним  

         трећим лицима 

Бипдеградибилни птпад 20 02 01 
R/D-предаја пвлащћенпм пператеру 

или  угпвпр са кпмуналним  
предузећем 

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

или  угпвпр са кпмуналним  
предузећем 

 



36 

 

7.6  Пдлагаое птпада 
Није дпзвпљенп пдлагаое билп кпје врсте птпада на лпкацији ппстрпјеоа ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА 
Д.П.П. ИНЂИЈА. 
      
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 самп за ппасан птпад, или птпад кпји мпже бити ппасан, 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. 
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 
Тпкпм редпвнпг рада ппстрпјеоа, бука настаје приликпм утпвара и истпвара улазних сирпвина, 
рада мптпра теретних впзила кпја дпвпзе сирпвине и пдвпзе гптпве прпизвпде са лпкације-
меснп кпщтанп бращнп и технишку маст, пднпснп рада мащина, ппреме и уређаја кпји ушествују 
у прпцесу прераде кпнфиската. Дпминантни извпри буке су скрубер и термп-пксидајзер, дпк 
пстали ппгпни фабрике и активнпсти немају знашајнпг утицаја на буку у живптнпј средини. 
су уређаји и мащине у прпизвпднпм ппгпну, дизел агрегат, вентилације раднпг  
Тпкпм редпвнпг рада ппстрпјеоа ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 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 управља прпцеспм рада на нашин кпји пмпгућава да нивп буке у 
живптнпј средини на граници индустријскпг кпмплекса не прелази вреднпсти прпписане у 
Табели III- 14: 
 
Табела III- 14- Дпзвпљени нивп буке: 

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

Дпзвпљени нивп буке у dB(A)- НОЋ* 

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), Зпна 5: Градски центар, занатска, 
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тргпвашка, административнп-управна зпна са станпвима, зпна дуж аутппутева, магистралних и 
градских сапбраћајница.          
 
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 у три гпдине, 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 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 извещтаје п кпнтрпли и мереоу нивпа буке у живптнпј 
средини Агенцији за защтиту живптне средине, најкасније дп 31. марта текуће гпдине за 
претхпдну гпдину у кпјпј је изврщенп мереое. 
 
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 Правилима 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 Правилима 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 Правилима 
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.  
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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. 
 
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. 
Пп заустављаоу рада ппстрпјеоа све неутрпщене сирпвине, главне и ппмпћне материјале 
вратити дпбављашу. Изврщити праое и дезинфекцију ппреме, испразнити залихе гптпвпг 
прпизвпда, затвприти дптпк енергената, сагласнп пдгпварајућим радним и безбедпнпсним 
прпцедурама.  
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 уклпнити. Уклпнити све путеве, 
сапбраћајнице и темеље. 

− 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. 

− 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.  
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ПБРАЗЛПЖЕОЕ 

Пператер ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, ппднеп је дана 13.06. 2014.  гпдине  Ппкрајинскпм 
секретријату за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине захтев за издаваое 
интегрисане дпзвпле, брпј 130-501-1307/2014-05, за рад целпкупнпг ппстрпјеоа и пбављаое 
активнпсти ПРЕРАДА НЕЈЕСТИВИХ СППРЕДНИХ ПРПИЗВПДА ЖИВПТИОСКПГ ППРЕКЛА - 
материјала категприје 1, на лпкацији у Инђији, ул. Железнишка бб, катастарска парцела  1710/3 
К.П. Кршедин, Ппщтина Инђија.  

Предати Захтев 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 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.  
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, је у вези са 
шланпм 23. Закпна п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине, у 
дневнпм листу ''Данас'' 14. августа 2014. гпд. пгласилп пбавещтеое п пријему захтева за 
издаваое интегрисане дпзвпле пператера ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА д.п.п.- Инђија.  
Такпђе, п пријему захтева упућенп је писменп пбавещтеое јединици лпкалне сампуправе, 
Ппщтини Инђија, 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.  
Ппкрајински инспектпр за защтиту живптне средине је у тпку јавнпг увида, усменим путем 
пбавестип пвај прган п притужби и пријавама грађана кпји се жале на јаке мирисе кпји  настају 
радпм пбјекта за нещкпдљивп уклаоаое нејестивих сппредних прпизвпда живптиоскпг 
ппрекла ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА у Инђији. Какп су се притужбе грађана наставиле ппкрајински 
инспектпр је дпставип дппис ( бр. 130-501—сл/2014-06 пд 26.09.2014. гпд) Секретаријату  у кпм 
се навпде датуми тпкпм 2013.гпд. и 2014.гпд. када су се мещтани пкплних места ппщтине 
Инђија писменим и усменим путем пбраћали надлежнима и жалили на јаке мирисе. 
Пд стране других пргана и прганизација није дпстављенп ни једнп мищљеое на захтев за 
издаваое интегрисане дпзвпле накпн шега је прпцедура настављена  и надлежни прган је 
приступип изради нацрта интегрисане дпзвпле. 
У тпку израде Нацрта дпзвпле пператер је дпписпм пд 08. 12. 2014. изузеп млекп и млешне 
прпизвпде са истеклим рпкпм трајаоа кап улазну сирпвину из Захтева за издаваое 
интегрисане дпзвпле и дпставип га пвпм прагану  у електрпнскпм пблику.   
Накпн низа састанака са пператерпм ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА д.п.п.- Инђија, узевщи у пбзир гпре 
наведенп надлежни прган је израдип нацрт интегрисане дпзвпле, регистарски брпј 7, 
пператеру ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА. 
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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА. 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 Инђија, Ппкрајинскпм завпду за защтиту прирпде, Републишкпј дирекцији за впде, 
Министарству ппљппривреде и защтите живптне средине, Ппкрајинскпм секретаријату за 



40 

 

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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА. Рещеоем п пбразпваоу 
Технишке кпмисије дефинисани су председник и шланпви исте и задатак Технишке кпмисије у 
прпцедури издаваоа интегрисане дпзвпле за пператера ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА. 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 ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 21. априла 2015. гпдине, 
Технишка кпмисија је пдржала састанак 24. 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 састанку  усаглащених брпја параметара/загађујућих 
материја из Табеле III-10, пператеру, ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, 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 7, пператеру  ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА, кап щтп је датп у дисппзитиву 
пвпга рещеоа. 
Трпщкпве Републишке административне таксе ппступка издаваоа интегрисане дпзвпле у 
изнпсу пд 142.460,00 динара снпси пператер, ЕНЕРГП-ЗЕЛЕНА Д.П.П. ИНЂИЈА. 
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. 
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