1.
2.
3.

Регистарски број : 01
Број досијеа: 501-125/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за промет робе и услуга ''Рајчетов'' доо из Осипаонице
Регистарски број или име и лични број: 17218000

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење и третман
неопасног отпада (отпаци и остаци гвожђа и челика(170405/160117/ 191202/200140) ,
бакра и легура(170401/191203/200140), отпадног алуминијума 170402/191203/200140 и
отпадних бакарних каблова (170411)

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 01 16.09.2010. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 16.09.2010. године

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпаци и остаци гвожђа и челика (170405/160117/
191202/200140), бакра и легура (170401/191203/200140), отпадног алуминијума
(170402/191203/200140) и отпадних бакарних каблова (170411)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 4933/66 и 4933/82 КО

/до/ 16.09.2020. године;

Осипаоница у Осипаоници. Капацитет 10.000 тона на годишњем нивоу.У
комплексу постоје: основни плато, објекат хале у којој се обавља делатност,
административни објекат, колска вага, интерне саобраћајнице, бетонска
ограда са капијом.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009).
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина
(''Службени гласник РС'', бр. 55/2001 и 72/2009).
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи
Превозно средство:

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да
током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Студији о процени утицаја на животну средину.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009).
11.

Промене:
а) допуна Решење, бр. 501- 174/2012-08 од 19.11.2012.г (у прилогу) ;
допуна Решење, бр. 501-93/2014-05 од 17.03.2014.г.( у прилогу),
допуна Решење, бр. 501-84/2015-05 од 18.03.2015.г. (у прилогу),
измена Решење бр. 501-427/2015-05 од 28.12.2015.г. (у прилогу).
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 02
Број досијеа: 501-84/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

x

Транспорт

x

Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Јавно комунално предузеће

''Комуналац'' Смедерево
5.

Регистарски број или име и лични број: 07389566
Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' Смедерево
Регистарски број или име и лични број: 07389566

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење, третман, сакупљање и транспорт
отпадног папира и картона(150101/191201),отпадне Al амбалаже (150104) и
PET амбалаже (150102/191204).
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 02 од 20.09.2010. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 20.09.2010. године

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадни папир и картон(150101/191201)

/до/ 20.09.2020. године;

отпадне Al амбалаже (150104) и PET амбалаже (150102/191204).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 233/2 КО Смедерево, у
улици Шалиначкој бб, у Смедереву . Капацитет 182.500 м³ на годишњем
нивоу.У комплексу постоје: рециклажни центар, бетонирани манипулативни
плато, зелене парковске површине, производна хала и складиштње.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да
чува комплeтирани документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина
(''Службени гласник РС'', бр. 55/2001 и 72/2009).
Превозно средство: камиони,утоваривачи...

Обавезује се оператер да
током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Студији о процени утицаја на животну средину.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009).
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:

11.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501- 330/2011-08 од 27.12.2011.године ( у прилогу);
допуна дозволе Решење бр. 501-78/2013-05 од 12.06.2013. године ( у прилогу);
допуна дозволе Решење бр. 501-227/2013-05 од 15.01.2014.године ( у прилогу).
измена дозволе Решење бр. 501-242/2017-05 од 11.07.2017.године ( у прилогу).
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Дозвола за сакупљање и транспорт је престала да важи због истека рока важности.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 03
Број досијеа: 501-223/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

x

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Предузећа ''AD SISTEM 1'' СР Радинац
Регистарски број или име и лични број: 61545859

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број :

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада на подручју града Смедерева

8.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
Број и датум издавања дозволе: 03 од 20.09.2010. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 20.09.2010. године /до/ 20.09.2015. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадна пластика (191204/200139), отпадне алу-лименке

7.

(191203/200140),отпадна фолија (191204), отпадна ПЕТ
амбалажа
(150102/191204/200139), отпадни картон (150101)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: у Улици Војислава Илића бр.30,
Радинац .
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да
чува комплeтирани документ најмање две године,
- да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним
органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009) и посебним прописима.
Превозно средство:транспортни камиони
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да
током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Решењу број 501-71/2009-08 од 25.05.2009. године, издатом од Одељења за
урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за урбанизам
Општинске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се превозник да у случају загађења
насталог у току транспорта, санира настало загађење.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.

Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009) и
посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009) и
Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.72/2009) и да га чува најмање две
године.
11.

12.

Промене:
а) измени дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Дозвола је престала да важи због исека рока важности.
Име и презиме овлашћеног лица

1.
2.
3.

Регистарски број : 04
Број досијеа: 501-171/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман x
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Предузећe СЗР за израду PVC кеса и џакова ''Стијиљковић Горан'' ПР

Смедерево, ул. Народног фронта бр.1/12
Регистарски број или име и лични број : 20673613
6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада - полиетилена ниске густине и
његова поновна употреба у производњи полиетиленских кеса на подручју
града Смедерева (индексни број 191204)

8.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
Број и датум издавања дозволе: 04 од 04.10.2010. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 04.10.2010. године /до/ 04.10.2020. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: полиетилен (индексни број 191204)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: кат. парцелa бр. 464/25 КО Смедерево

7.

у Смедереву. Капацитет је 30 тона. На парцели се налази објекат који
представља производно-складишни простор, саобраћајна површина за прилаз
хали и платоу, службени простор и клизна улазна капија.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009);
- да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним
органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009) и посебним прописима.
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи мере заштите животне средине.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009) и
посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009) и
Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.72/2009).
11.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501-118/2012-08 од 13.08.2012. г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 05
Број досијеа: 501-146/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Предузеће за производњу, трговину и услуге '' Montimpex '' Д. О.О. из
Смедерева
Регистарски број или име и лични број: 17041568
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за
складиштење и третман неопасног отпада (отпаци и остаци гвожђа и челика 17 04
05),бакра и легура (17 04 01), Al (17 04 02)и отпадни бакарни каблови)

6.

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 05 од 26.10.2010. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 26.10.2010. године

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпаци и остаци гвожђа и челика (17 04 05),бакра и легура (17
04 01), Al (17 04 02)и отпадни бакарни каблови.
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 2195/1 КО Радинац у Радинцу.
Капацитет 15.000 тона на годишњем нивоу. У комплексу постоје: пословна зграда са
два мокра чвора и чајном кухињом површине, магацински простор, приручна радионица,
колска вага капацитета 60т, габарита 18,5м х 3,5м и вагарска кућица
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да чува комплeтирани
документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и
начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина (''Службени
гласник РС'', бр. 55/2001 и 72/2009).

/до/ 26.10.2020. године;

Превозно средство: транспортни камиони
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Студији о
процени утицаја на животну средину.

Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за издавање
дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009).

11.

Промене:
а) измена и допуна дозволе Решење бр. 501-205/2014-05 од 20.05.2014.г. (у прилогу)
- измена и допуна дозволе Решење бр. 501-426/2015-05 од 23.12.2015.г(у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 06
Број досијеа: 501-2/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Д О О за промет и пословне услуге '' DU Integral'' Смедерево,

Ул.Кајмакчаланска бр.8,
6.

Регистарски број или име и лични број: 06504710
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење

неопасног отпада (високопећна негранулисана троска )

8.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
Број и датум издавања дозволе: 06 од 22.02.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 22.02.2011. године /до/ 22.02.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: високопећна негранулисана троска ( индексни број 10

7.

02 02)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 464/3 КО Смедерево, у

Улици Шалиначкој бб, у Смедереву. Капацитет 5.000 тона на годишњем
нивоу. У комплексу постоје: магацински простор, пословна зграда са два
мокра чвора, вагарска кућица, манипулативни плато, саобраћајна површина
за прилаз.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да
чува комплeтирани документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: транспортни камиони, багери и утоваривачи.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Студији о процени утицаја на животну средину.

Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.

Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010) и Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', број 92/2010).
Извештавање:

11.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501-423/2015-05 од 23.12.2015.г. (у прилогу)
- измена дозволе Решење бр. 501-58/2016-05 од 18.02. 2016.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 07
Број досијеа: 501-13/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

х

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: '' DU Integral'' Смедерево,

Ул.Кајмакчаланска бр.8 Д О О за промет и пословне услуге
Регистарски број или име и лични број: 06504710
5.

6.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за сакупљање и
транспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 07 од 22.02.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 22.02.2011.године
/до/ 22.02.2016. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: високопећна негранулисана троска и отпадно дрво, отпадна
високопећна комадаста троска, отпадна конверторска троска, отпадци и остатци
бакра, отпадци и остатци од месинга, отпадци и остатци гвожђа и челика,отпадци
челичног шпона, отпадци и остатци од алуминијума,отпадци од бронзе, отпадни
челични лежајеви,отпадни прохром,отпадни легирани челик, отпадни ливено гвожђе,
отпадни коришћени радни ваљци, отпадни транспортери са челичане, отпадни
каблови, отпад од гуме, отпадна пластика, отпадни ватростални материјал, отпадци и
остатци од стакла, отпадно гвожђе и шљака из процеса одсумпоравања гвожђа,
отпадна хидраулична црева.
Локација, капацитет постројења и кратак опис: улица Шалиначки пут бб, у Смедереву.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да
чува комплeтирани документ најмање две године.
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало загађење.
Превозно средство: сопствени камиони и остала механизација.

Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
Превоз ће се обављати
сопственим возилима, друмским саобраћајем са адекватно опремљеним возилима за
превоз неопасног отпада, односно на начин да се спречи расипање или испадање
отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се спречило загађење

ваздуха, воде, земљишта и животне средине.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се превозник отпада да за време превоза
отпада предузме све мере опреза у складу са прописима, као и да превоз и руковање
обављају пунолетна и стручно оспособљена лица.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и
Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува најмање две године.

Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике извештавања
према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и
88/2010).
11.

Промене:
а) измена и допуна дозволе Решење бр. 501-37/2016-05 од 09.02. 2016.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене
Обнављање дозволе Решење бр. 501-38/2016-05 од 19.02. 2016.г (у прилогу)

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 08
Број досијеа: 501-33/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Ортачко друштвo за производњу, рециклажу, трговину и услуге

експорт импорт ''Митровић и др. промет'' из Осипаонице, ул. Подунавска бб
6.

Регистарски број или име и лични број: 17257293
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада .
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 08 од 11.03.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 11.03.2011.године
/до/ 11.03.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (индексни број 17 04 05, 19 12 02,

20 01 40), алуминијум (индексни број 16 01 18, 17 04 02, 19 12 03, 20 01 40), бакар
и легуре бакра (индексни број 16 01 18, 17 04 01, 19 12 03, 20 01 40), цинк
(индексни број 17 04 04 , 19 12 03, 20 01 40), мешани метали (индексни број 17 04
07, 20 01 40), порцелан и керамика ( индексни број 17 01 03, 19 12 12), отпадни
каблови (индексни број 17 04 11), неопасн електрични отпад (индексни број 16
02 14, 16 02 16, 20 01 36), отпадни папир и картон укључујући амбалажу
(индексни број 15 01 01/19 12 01/20 01 01), отпадана пластика и пластична
амбалажа (индексни број 02 01 04, 07 02 13/16 01 19/17 02 03/19 12 04/20 01 39),
отпадно дрво (индексни број 17 02 01/19 12 07/20 01 38) и отпадно стакло
(индексни број 10 11 12/16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 5194/8 КО Осипаоница, у улици
Шумадијској бб, у Осипаоници. Капацитет 5.000 тона на годишњем нивоу. У
комплексу постоје: објекат хале
који представља складишни простор,
бетонски плато, саобраћајна површина, административни објекат и бетонска
ограда са капијом.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да

чува комплeтирани документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', бр. 98/2010).
Превозно средство: камион са приколицом и камион сандучар са грајфером.

Обавезује се оператер да
током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Студији о процени утицаја на животну средину.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:

Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010).
11.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501-87/2012-08 од 12.07.2012.године ( у прилогу)
б) одузимање дозволе, Решење бр. 501-414/2017-05 од 26.10.2017.г. ( у прилогу)

12.

Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-414/2017-05 од 26.10.2017.г.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Регистарски број : 09
Број досијеа: 501-49/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

х

Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Жељко Никочевић ПР, Занатска радња
''Бакар комерц'' Скобаљ, Београдска бб
Регистарски број или име и лични број: 6201656
Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Жељко Никочевић ПР, Занатска радња ''Бакар комерц'' Скобаљ, Београдска
бб
Регистарски број или име и лични број: 6201656
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за
складиштење, третман, сакупљање и транспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 09 19.04.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 19.04.2011. године

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (индексни број 17 04 05, 19 10 01, 12
01 01), ферозни метал (индексни број 16 01 17), метална амбалажа (индексни број 15
01 04), отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
(индексни број 16 01 06 ), мешани метала (индексни број 17 04 07), метали ( индексни
број 20 01 40 ), метали који садрже гвожђе (индексни број 19 12 02), обојени метали (
индексни број 12 01 03, 16 01 18), алуминијум (индексни број 17 04 02), бакар, бронза,
месинг (индексни број 17 04 01), цинк (индексни број 17 04 04), мешани метали
(индексни број 17 0407), отпадни каблови (индексни број 17 04 11), обојени метали и
отпад од обојених метала (индексни број 19 10 02, 19 12 03).

/до/ 19.04.2021. године;

Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.парц. бр. 4933/81 КО Осипаоница, у
улици Цариградски друм бб, у Осипаоници. Капацитет 15.000 тона на годишњем
нивоу.У комплексу постоје: простор за пријем и разврставање отпадних ферозних
материјала, простор за пријем и разврставање обојених метала, простор за касацију,
простор за декомпозицију, простор за складиштење ферозних материјала и простор за
магацин специфичног отпада и простор за магацин обојених метала.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

11.

12.

- да својим или превозним средствима оператера који имају дозволу за транспорт,
сакупљање или третман отпада, врши превоз отпада према прописима о друмском
превозу. Отпад који се превози мора бити обезбеђен да приликом утовара, превоза и
истовара не представља опасност по околину.

- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и
начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'', број
98/2010).

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи
Превозно средство: камиони и камиони са грајфером
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Студији о
процени утицаја на животну средину.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010).
Промене:
а) измена дозволе Решење, бр. 501-244/2011-08 од 04.11.2011.године ( у прилогу);
- измена дозволе Решење, бр. 501-163/2013-05 од 06.11.2013. године ( у прилогу);
- измена дозволе Решење, бр. 501-56/2014-05 од 04.02.2014.године (у прилогу ).
б) одузимање дозволе
Напомене

Дозвола за сакупљање и транспорт је престала да важи због истека рока важности.

Име и
презиме
овлашћеног
лица
__________
__________
__________
__

1.
2.
3.

Регистарски број : 10
Број досијеа: 501-247/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: ''МЕТАЛ ЕКО СИСТЕМ'' Д.О.О. Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107,
Регистарски број или име и лични број: 20268115

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и

третман неопасног отпада и за сакупљање и привремено складиштење
отпадних оловних акумулатора
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 10 од 09.05.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 09.05.2011. године /до/ 09.05.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (индексни бројеви 12 01 01, 16

01 06,16 01 17,17 04 05, 19 10 01,19 12 02, 20 01 40),отпадни алуминијум
(индексни бројеви 12 01 03,16 01 18, 17 04 02, 19 12 03,19 10 02, 20 01 40), отпадни
бакар и легуре бакра (индексни бројеви 12 01 03,16 01 18, 17 04 01, 19 10 02, 19
12 03, 20 01 40), отпадни каблови (индексни број 17 04 11), неопасан електрични
отпад (индексни бројеви 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36) и привремено
складиштење отпадних оловних акумулатора (индексни број 16 06 01).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 2195/1 КО Радинац, у

Смедереву. Капацитет 5.000 тона на годишњем нивоу. У комплексу постоје:
магацински простор, пословна зграда са два мокра чвора, вагарска кућица,
манипулативни плато, саобраћајна површина за прилаз.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да
чува комплeтирани документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије

(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: транспортни камиони, багери и утоваривачи.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Студији о процени утицаја на животну средину.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010) и Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', број 92/2010).
Извештавање:

11.

12.

Промене:
а) измена, Решење бр. 501-230/2011-08 од 11.10.2011.године, (у прилогу);
- допуна Решење, бр. 501-89/2013-05 од 11.07. 2013.г. ( у прилогу);
- допуна Решење, бр. 501-259/2014-05 од 15.07.2014.г. ( у прилогу).
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 11
Број досијеа: 501-29/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за рециклажу црних и обојених метала,

унутрашњу и спољну трговину, услуге и шпедицију ''Металик- Смедерево''
доо, Осипаоница, ул. Гајска бр.3
Регистарски број или име и лични број: : 06355773
6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман.
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 11 од 09.05.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 09.05.2011.године /до/ 09.05.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадног гвожђа и челика (индексни број 12 01 01/ 16 01

06/ 16 01 17/ 17 04 05/ 19 10 01/ 19 12 02/ 20 01 40), отпадног алуминијума
(индексни број 12 01 03/ 16 01 18/ 17 04 02/ 19 12 03/ 19 10 02/ 20 01 40), отпадног
бакра и легуре бакра (индексни број 12 01 03/ 16 01 18/ 17 04 01/ 19 10 02/ 19 12
03/ 20 01 40), цинка (индексни број 12 01 03/ 16 01 18/ 17 04 04/ 19 10 02/ 19 12 03/
20 01 40)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: кат. парцела бр. 5224/1 КО Осипаоница у
Осипаоници. Капацитет постројења за управљање отпадом је 850 тона на годишњем
нивоу. На парцели постоји објекат анекса (две канцеларије, трпезарија, санитарни
простор и ходник), хала за складиштење сировина и прераду каблова, надстрешница
и хала за претапање алуминијума.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да чува комплeтирани
документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.

- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада

који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: сопствени камиони и остала механизација.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Студији о
процени утицаја на животну средину.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Престанак рада постројења или

његовог дела спроводити по предложеном плану затварања постројења који је
оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010).
11.

Промене:
а) измена и допуна дозволе Решење, бр. 501-224/2011-08 од 11.10.2011.г. (у прилогу);
- измена и допуна дозволе Решење, бр. 501-11/2012-08 од 23.01.2012.г. (у прилогу);
- допуна дозволе Решење бр. 501-342/2014-05 од 15.10.2014.г. (у прилогу);
- допуна дозволе Решење бр. 501-160/2015-05 од 28.05.2015.г. (у прилогу).
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 12
Број досијеа: 501-47/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредног друштва за производњу и прераду челика U.S.STEEL

Serbia, d.o.o. Смедерево, Радинац
Регистарски број или име и лични број: 07342691
6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 12 од 16.05.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 16.05.2011.године /до/ 16.05.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадна дрвена амбалажа (индексног броја 15 01 03),

дрво (индексног броја 17 02 01), пластика и гума (индексног броја 10 02 99/ 19
12 04), потрошене гуме (индексног броја 16 01 03), пластика (индексног броја
17 02 03), стакло (индексног броја 17 02 02), бакар, бронза, месинг (индексног
броја 10 21 03), алуминијум (индексног броја 17 04 02), отпадно јестиво уље
(индексног броја 20 01 25), гранулисана троска (индексног броја 10 02 99/10 02
01), јаловина високопећна троска (индексног броја 10 02 99), јаловина
конверторска троска (индексног броја 10 02 99), отпад од стругања и обраде
ферометала (индексног броја 12 01 01), електро отпад (индексног броја 16 02
16), папир и картон (индексног броја 20 01 01), пиљевина, иверје, струготина,
дрво, медијапан и фурнир (индексног броја 03 01 05), отпадни тонер за
штампање (индексног броја 08 03 18), каблови другачије од наведених у 17 04
10 непрерађена конверторска шљака (индексног броја 100202), непрерађена
високопећна шљака ( индексног броја 100202), гвожђе и челик (индексног
броја 17 04 05), легирани челик ( индексног броја 10 02 99), метали који садрже
Fe-челични отпад (индексног броја 19 12 02).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : на кат. парцелама бр. 2571/1, 2571/2

и 2571/25 КО Радинац.

Капацитет постројења за управљање отпадом је 700.000 тона на годишњем
нивоу. Производња се састоји из агломерације, високих пећи, челичане, топле
ваљаонице, хладне ваљаонице, постројења за подршку производњи и
складишних простора. Поред наведених објеката који чине основу производње
унутар фабричког круга се налазе и помоћни објекти потребни за нормално
одвијање радног процеса, попут управне зграде, радионице, ресторана
техничког анекса, портирница итд. Комуникација унутар фабричког круга је
обезбеђена квалитетним асфалтним саобраћајницама и манипулативним
платоима, чија носивост омогућава неометано двосмерно кретање најтежим
теретним возилима.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
- да се превоз обавља сопственим возилом, друмским саобраћајем са адекватно
опремљеним возилом за превоз неопасног отпада, односно на начин да се
спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара и
истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне
средине;
- да врши управљање опасним отпадом у складу са Законом о управљању
отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о
начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (''Службени
гласник РС'', број 92/2010);
Превозно средство: камиони, камиони са грајфером...
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
континуално прати квалитет ваздуха на две аутоматске мерне станице
које су у власништву U.S.Steel Serbia d.o.o. као и на аутоматским мерним
станицама за мониторинг квалитета ваздуха Смедерево-Раља и СмедеревоРадинац;
- да емисије загађујућих материја не прелазе граничне вредности а да уколико
дође до прекорачења граничних вредности емисија о томе, у што краћем року
обавести надлежни орган и предузме одговарајуће мере. Испитивање емисије
суспендованих честица у ваздух, оператер мора вршити од стране овлашћене
организације;
- прати квалитет подземних и површинских вода и квалитета земљишта у
складу са законском регулативом и да не дозволи упуштање загађујућих
честица у воду које могу да имају штетан утицај на животну средину;
- да управља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној
средини (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
Оператер је у случају престанка рада постројења дужан да се
придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе.
Спречавње удеса и одговор на удес: Оператер је у обавези да обавести јединицу
локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама
у складу са прописима којима се уређује заштита и спасавање, а нарочито
околности везане за удес, процену последица удеса на људе, животну средину и
предузете мере.

Мере у случају коначног престанка рада постројења: Престанак рада постројења или

његовог дела спроводити по предложеном плану затварања постројења који је
оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију .
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010).

11.

12.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501-130/2012-08 од 05. 10. 2012.г. (у прилогу)
- измена и допуна дозволе Решење бр. 501-64/2014-05 од 19. 02. 2014.г. (у прилогу)
- допуна дозволе Решење бр. 501-134/2015-05 од 28. 04.2015.г. (у прилогу)
- допуна дозволе Решење бр. 501-419/2015-05 од 29.12.2015.г. (у прилогу)
- измена дозволе Решење бр. 501-235/2016-05 од 16.08.2016.г. (у прилогу)
- допуна дозволе Решење бр. 501-368/2016-05 од 21.02.2017.г. (у прилогу)
- измена дозволе Решење бр. 501-159/2017-05 од 25.05.2017.г. (у прилогу)

б) одузимању дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 13
Број досијеа: 501-89/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина

''Gagi Promet'' ДОО из Осипаонице, Београдска бб
Регистарски број или име и лични број : 20662590
6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и

третман неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 13 од 03.06.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 03.06.2011. године /до/ 03.06.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпади који нису другачије специфицирани ( индексни

број 16 01 99 ), отпадно гвожђе и челик (индексни број 17 04 05, 19 10 01,19 12
02, 20 01 40), отпадни алуминијум (индексни број 16 01 18, 17 04 02, 19 12 03, 20
01 40), отпадни бакр и легуре бакра (индексни број 16 01 18, 17 04 01, 19 12 03,
20 01 40), отпадни цинк (индексни број 17 04 04 , 19 12 03, 20 01 40), отпадни
мешани метали (индексни број 17 04 07, 20 01 40), отпадни каблови ( индексни
број 17 04 11 ), отпад од обојених метала (индексни број 19 10 02), отпадна
метална амбалажа (индексни број 15 01 04), отпадни ферозни метал (индексни
број 16 01 17), стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01 01) и
стругање и обрада обојених метала (индексни број 12 01 03).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 4933/96 КО Осипаоница, у

Осипаоници, у ул. Београдска бб. Капацитет 15.000 тона на годишњем нивоу.
У комплексу постоје: монтажна хала и складиште на отвореном, објекат за
раднике и интерна саобраћајница.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да
чува комплeтирани документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у

складу са посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: транспортни камиони, багери и утоваривачи.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да
током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Решењу број 501-69/2011-08 од 09.05.2011.године, издатом од Одељења за
урбнизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010) и Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', број 92/2010).
11.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501-268/2014-05 од 01.08.2014.г.(у прилогу)
- допуна дозволе Решење бр. 501-323/2017-05 од 07.09.2017.г. (у прилогу )
- измена дозволе Решење бр. 501-369/2017-05 од 10.10.2017.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 14
Број досијеа: 501-192/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ''Ekos-Export import''
doo Осипаоница, Драгутина Обрадовића 29
Регистарски број или име и лични број: 17019139

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за
складиштење и третман неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 14 од 07.06.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 07.06.2011.године /до/ 07.06.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (индексни број 17 04 05, 19 12 02, 20
01 40), алуминијум (индексни број 17 04 02, 19 12 03, 20 01 40), бакар и легуре бакра
(индексни број 17 04 01, 19 12 03, 20 01 40), отпадни каблови (индексни број 17 04
11/160216)
Локација, капацитет постројења и кратак опис : кат. парцели број 4933/49 КО
Осипаоница у Осипаоници. Капацитет постројења за управљање отпадом је 5.000
тона на годишњем нивоу. На парцели постоји објекат хале у којој се обавља делатност
и који представља складишни простор, основни плато који служи за манипулацију
отпадом (утовар, истовар и раздвајање); надстрешница испод које се привремено
одлаже отпад, надстрешница за вагу и колску вагу са кућицом, интерне саобраћајнице,
управна зграда и бетонска ограда са капијом.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009).
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.

- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада

који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: два камиона, виљушкар и камион са грајфером.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Студији о
процени утицаја на животну средину.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Престанак рада постројења или

његовог дела спроводити по предложеном плану затварања постројења који је
оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010).
11.

Промене:
а) допуна дозволе Решење бр. 501-48/2013-05 од 08.05.2013.године ( у прилогу);
- допуна дозволе Решење бр. 501-149/2013-05 од 08. 10. 2013.године (у прилогу).
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 15
Број досијеа: 501-23/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Д О О за промет и пословне услуге '' DU Integral'' Смедерево,

Ул.Кајмакчаланска бр. 8,
Регистарски број или име и лични број: 06504710
6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење
инеопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 15 од 15.06.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 15.06.2011.године /до/ 15.06.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: високопећна негранулисана троска и отпадно дрво,
(индексног броја 100299/190307), отпадне високопећне комадасте троске (индексног
броја 100202), отпадне конверторске троске (индексног броја 102202), отпадака и
остатака бакра (индексног броја 120103), отпадака и остатака од месинга (индексног
броја 120103), отпадака и остатака од гвожђа и челика, (индексног броја 100210),
отпадног челичног шпона (индексног броја 120101), отпадака и остатака од
алуминијума (индексног броја 120103), отпадака од бронзе (индексног броја 120103),
отпадних челичних лежајева (индексног броја 100299), отпадног прохрома (индексног
броја 100299), отпадних легираних челика (индексног броја 100299), отпадног ливеног
гвожђа (индексног броја 170405), отпадних коришћених радних ваљака (индексног
броја 100299), отпадних транспортера са челичане (индексног броја 100299), отпадних
каблова (индексног броја 160216/170411), отпада од гуме (индексног броја
100299/191204), отпадне пластике (индексног броја 170203/200139), отпадног
ватросталног материјала (индексног броја 161104), отпадака и остатака од стакла
(индексног броја 170202), отпадног гвожђа и шљаке из процеса одсумпоравања
гвожђа (индексног броја 100299), отпадних хидрауличних црева (индексног броја 16
01 99).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : к.пар. бр. 464/3 КО Смедерево, у

Улици Шалиначкој бб, у Смедереву. Капацитет 5.000 тона на годишњем
нивоу. У комплексу постоје: магацински простор, пословна зграда са два
мокра чвора, вагарска кућица, манипулативни плато, саобраћајна површина
за прилаз.

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009).
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима

- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: транспортни камиони, багери и утоваривачи.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Студији о
процени утицаја на животну средину.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Престанак рада постројења или
његовог дела спроводити по предложеном плану затварања постројења који је
оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010) и Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', број 92/2010).
11.

Промене:
а) измена дозволе
б) укидање дозволе Решење број 501-424/2015-05 од 23.12.2015.године (у прилогу)

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 16
Број досијеа: 501-61/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

x

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Грађевинска радња NN LUIS Шалинац ,

Шалиначки пут бб
5.

Регистарски број или име и лични број: 62423536
Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада:
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 16 од 20.06.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 20.06.2011.године /до/ 20.06.2016. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: високопећна негранулисана троска (индексни број

100202)
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009);
- да се превоз обавља сопственим возилом, друмским саобраћајем са адекватно
опремљеним возилом за превоз неопасног отпада, односно на начин да се
спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара и
истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне
средине;
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године.
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са прописима,
као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно оспособљена лица.

Превозно средство: сопствени камиони
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи мере заштите животне средине.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се превозник да у случају загађења

насталог у току транспорта, санира настало загађење.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Обавезује се превозник да у

случају загађења насталог у току транспорта, санира настало загађење.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Дозвола је престала да важи због истека рока важности.
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 17
Број досијеа: 501- 128/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт

x
x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: ''EKA Corporacija'' д.о.о. Ваљево, Улица

Вука Караџића број 52
Регистарски број или име и лични број: 07575572

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада: отпада од замене пешчаног филтра,
(индексни број 10 02 02)
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 17 од 21.06.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 21.06.2011.године /до/ 21.06.2016. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпада од замене пешчаног филтра, (индексни број 10

02 02)
Локација, капацитет постројења и кратак опис :

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: сопствени камиони

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Дозвола је престала да важи због истека рока важности.
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 18
Број досијеа: 501- 112/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину секундарним

сировинама, ''Pascher Metali'' Враново, 7. јула бб
Регистарски број или име и лични број: 20520949

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 18 од 04.07.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 04.07.2011.године /до/ 04.07.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпади који нису другачије специфицирани (индексни

број 16 01 99 ), стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01 01), метална
амбалажа (индексни број 15 01 04), отпадна возила која не садрже ни течности
ни друге опасне компоненте (индексни број 16 01 06), који су класификовани
као неопасан отпад, ферозни материјал (индексни број 16 01 17), гвожђе и
челик (индексни број 17 04 05), мешани метали (индексни број 17 04 07), отпад
од гвожђа и челика (индексни број19 10 01), метали који садрже гвожђе
(индексни број 19 12 02), метали (индексни број 20 01 40), стругање и обрада
обојених метала (индексни број 12 01 03 ), обојени метали (стругање и обрада
обојених метала (индексни број 12 01 03), алуминијум (индексни број 17 04
02), бакар, бронза, месинг (индексни број 17 04 01), отпадни цинк (индексни
број 17 04 04), отпадни мешани метали (индексни број 17 04 07), отпадни
каблови ( индексни број 17 04 11 ), отпадни каблови који не припадају
кабловима ( индексни број 17 04 10 и 17 04 11), отпад од обојених метала
(индексни број 19 10 02) и обојени метали (индексни број 12 01 03).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : катастарска парцела број 4933/13 КО

Осипаоница, у Осипаоници.
Капацитет постројења за управљање отпадом је 10.000 тона на годишњем

нивоу. На предметној парцели се налази хала за третман (разврставање и
класирање) и складиште на отвореном, и две надстрешнице за складиштење
опреме, објекат за раднике и интерна саобраћајница. Оператер од опреме
поседује: моторне маказе ''Равне'', балирку (хидраулична преса), аутогени
апарат, колска вага (30т), децимална вага (300 кг), камион са грајфером, ручна
колица.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009).
- да врши управљање опасним отпадом у складу са Законом о управљању
отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о
начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (''Службени
гласник РС'', број 92/2010);
Превозно средство: камиони, камиони са грајфером...
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да током рада постројења спроводи мере заштите животне средине утврђене
Решењем овог Одсека број 501-76/2011-08 од 09.05.2011.године, и то:
- да обезбеди да управљање отпадом буде у складу са Законом о управљању
отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и другим
подзаконским актима који регулишу ову област;
- да поштује Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник
РС", број 36/2009 и 88/2010);
- да поштује Закон о водама ("Службени гласник РС", број 33/2010), као и
подзаконска акта донета на основу овог Закона;
- да закључи уговор са надлежним ЈКП о преузимању комуналног отпада;
- да врши редовну контролу сепаратора и таложника и послове пражњења
истих повери овлашћеној организацији (са којом је у обавези да закључи
Уговор) и да води уредну евиденцију о чишћењу наведене опреме и уређаја;
- да спроводи неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање,
просипање, исцуривање горива и др.) као и мере за отклањање последица у
случају удесних ситуација (средства за противпожарну заштиту, поседовање
одговарајућег сорбента и др).
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане у поглављу V тачка 1. Радног плана постројења, а односе се на
идентификацију ризика, тј. мере заштите од хемијског удеса, мере заштите од
пожара, мере заштите на раду и мере заштите животне средине, који је
приложио уз захтев.
У случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу локалне
самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама у складу
са прописима којима се уређује заштита и спасавање, а нарочито околности
везане за удес, процену последица удеса на људе, животну средину и предузете
мере.

Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010).

11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-63/2015-05 од 30.03.2015.године (у прилогу)

12.

Напомене

Дозвола је брисана
30.03.2015.године

из

регистра

Решење

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

број

501-63/2015-05

од

1.
2.
3.

Регистарски број : 19
Број досијеа: 501-123/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' ИМЕТАК'' Д.О.О. СМЕДЕРЕВО, Ул.Дунавска бр.1,
Регистарски број или име и лични број: 17433156

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и

третман неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 19 од 07.07.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 07.07.2011. године /до/ 07.07.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадни ферозни материјал: стругање и обрада феро

метала (индексног броја 12 01 01), метална амбалажа (индексног броја 15 01
04),отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
(индексног броја 16 01 06),ферозни метал (индексног броја 16 01 17),гвожђе и
челик (индексног броја 17 04 05), мешани метали (индексног броја 17 04 07),
отпад од гвожђа и челика (индексног броја 19 10 01), метали који садрже
гвожђе (индексног броја 19 12 02), метали (индексног броја 20 01 40), oтпадни
дрвени материјал : отпадна кора и плута (индексног броја 03 01 01),отпади
који нису другачије специфицирани (индексног броја 03 01 99),отпад од коре и
дрвни отпад (индексног броја 03 03 01), дрвена амбалажа (индексног броја 15
01 03), дрво (индексног броја 17 02 01), дрво другачије од оног наведеног у 19 12
06 (индексног броја 19 12 07), дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37
(индексног броја 20 01 38) и складиштење неопасног отпада : oтпадни гумени
материјал: отпадна пластика и гума (индексног броја 19 12 04), отпади који
нису другачије специфицирани (индексног броја 10 02 99), отпадне гуме
(индексног броја 16 01 03), oтпадни пластични материјали: отпадна пластика
(искључујући амбалажу индексног броја 02 01 04), отпадна пластика
(индексног броја 07 02 13), обрада пластике (индексног броја 12 01 05),
пластична амбалажа (индексног броја 15 01 02), пластика (индексног броја 16
01 19/17 02 03/ 20 01 39), oтпадни папирног материјала: папир и картонска
амбалажа (индексног броја 15 01 01), папир и картон (индексног броја 19 12

01/20 01 01).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 470/49 КО Смдерево, у

Смедереву. Капацитет 5.000 тона на годишњем нивоу.
У комплексу постоје: објекат магацинске хале, површине П=1200м², за
складиштење неопасног отпада, сепаратор уља и масти и септичка јама.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да
чува комплeтирани документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: транспортни камиони,виљушкар.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да
током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Решењу број 501-122/2011-08 од 04.07.2011. године, издатом од Одељења за
урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.

Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010) и Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', број 92/2010).
Извештавање:

11.

12.

Промене:
а) допуна дозволе Решење бр. 501-125/2015-05 од 06.05.2015.године, (у прилогу)
- измена дозволе Решење број 501-409/2015-05 од 29.12.2015.године, (у прилогу)
- допуна дозволе Решење бр. 501-421/2017-05 од 26.12.2017године, (у прилогу)
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 20
Број досијеа: 501-229/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Друштво за трговину на велико отпацима и остацима ''ТRIMETAL
GROUP'' D.O.O. из Смедерева, Улица Шалиначка бб
Регистарски број или име и лични број : 20669403
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и
третман неопасног отпадa

6.

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 20 од 07.07.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 07.07.2011. године /до/ 07.07.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђа и челик (индексни број 17 04 05, 19 12 02, 20
01 40), отпадни алуминијум (индексни број 17 04 02, 19 12 03, 19 10 02, 20 01 40),
отпадни месинг и бакар (индексни број 17 04 01, 19 12 03, 19 10 02, 20 01 40).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 224/1 КО Смедерево, у Улици
Шалиначкој бб, у Смедереву. Капацитет 20.000 тона на годишњем нивоу. У
комплексу постоје: канцеларијски простор од две канцеларије, радионцу,
надстрешницу испред радионице и ходник.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да чува комплeтирани
документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и
начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'', број
98/2010).
Превозно средство:транспортни камиони,виљушкар, утоваривач, кран-дизалица.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током

рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Студији о
процени утицаја на животну средину.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за издавање
дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и 88/2010) и
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(''Службени гласник РС'', број 92/2010).

11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-421/2015-05 од 12.01.2016.године

12.

Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-421/-05 од 12.01.2016.године.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

Регистарски број : 21
1.
2.
3.

Број досијеа: 501-154/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво ''Faktor Plus '' D.O.O. из Осипаонице, ул. Миће

Јанковог бр.35
6.

Регистарски број или име и лични број : 20601663
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и
третман неопасног отпадa

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 21 од 02.09.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 02.09.2011. године /до/ 02.09.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпад од ферозних материјала: стругање и обрада феро
метала (индексног броја 12 01 01), метална амбалажа (индексног броја 15 01
04), отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
(индексног броја 16 01 06), ферозни метал (индексног броја 16 01 17), гвожђе и
челик (индексног броја 17 04 05), мешани метали (индексног броја 17 04 07),
отпад од гвожђа и челика (индексног броја 19 10 01), метали који садрже
гвожђе (индексног броја 19 12 02), метали (индексног броја 20 01 40), отпад од
обојених материјала : стругање и обрада обојених метала (индексног броја 12
01 03), обојени метали (индексног броја 16 01 18, 19 12 03), бакар, бронза,
месинг (индексног броја 17 04 01), алуминијум (индексног броја 17 04 02), цинк
(индексног броја 17 04 04), мешани метали (индексног броја 17 04 07),отпадни
каблови (индексног броја 17 04 11), отпад од обојених метала (индексног броја
19 10 02), отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 16 01
99).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 5124/1 КО Oсипаоница, у
Улици Гајској бр.1, у Осипаоници. Капацитет 90.000 тона на годишњем нивоу. У
комплексу
постоје:
складишни
простор
на
отвореном,монтажна
хала
П=450м²,сепаратор масти и уља и септичка јама.

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да чува комплeтирани
документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и
начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'', број
98/2010).
Превозно средство:транспортни камиони и камиони са грајфером.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Решењу број

501-140/2011-08 од 20.07.2011. године, издатом од Одељења за урбанизам,
изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за издавање
дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и 88/2010).
11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-338/2015-05 од 30.10.2015.године.

12.

Напомене
Дозвола је брисана из регистра, Решење бр. 501-338/2015-05 од 30.10.2015.г

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 22
Број досијеа: 501-192/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' M-DIS'' – протектирница,власника Јовановић Дејана, Смедерево,

улица Ковински пут б.б.
6.

Регистарски број или име и лични број : 62313412
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и
третман неопасног отпадa- истрошене гуме

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 22 од 16. 09.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 16.09.2011. године /до/ 16.09.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: истрошене теретне гуме - каркас
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 493/20 КО Смедерево, у Улици
Ковински пут бб. Капацитет до 50.000 тона на годишњем нивоу. У комплексу постоје:
канцеларијски простор,отворени простор за складиште половних гума, магацин
половних гума.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да чува комплeтирани
документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и
начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'', број
98/2010).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Решењу број

501-75/2011-08 од 09.05.2011. године, издатом од Одељења за урбанизам,
изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево.

Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за издавање
дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и 88/2010).

11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 23
Број досијеа: 501-178/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина

''Zoran Junior'' doo Осипаоница
6.

Регистарски број или име и лични број : 20400862
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и
третман неопасног отпадa

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 23 од 06.10.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 06.10.2011. године /до/ 06.10.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за складиштење и третман отпада:
Врста и количина отпада: складиштење и третман отпада од гвожђа и челика

(индексни број 19 10 01) алуминијума (индексни број 17 04 02),бакра и легуре
бакра (индексни број 17 04 01),отпад од метала (индексни број 02 01
10),отпадна пластика (индексни број 07 02 13), стругање и обрада ферометала
(индексни број 12 01 01), прашина и честице ферометала (индексни број 12 01
02),стругање и обрада обојених метала (индексни број 12 01 03),прашина и
честице обојених метала (индексни број 12 01 04),обрада пластике (индексни
број 12 01 05),отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне
компоненте (индексни број 16 01 06), ферозни метал (индексни број 16 01 17),
обојени метал (индексни број 16 01 18), пластика (индексни број 16 01 19/17 02
03/20 01 39), цинк (индексни број 17 04 04), гвожђе и челик (индексни број 17 04
05), мешани метали (индексни број 17 04 07), отпадних каблова који не садрже
опасне супстанце (индексни број 17 04 11), отпад од обојених метала (индексни
број 19 10 02), метали који садрже гвожђе (индексни број 19 12 02), обојени
метали (индексни број 19 12 03), други отпади (укључујући мешавине
материјала) од механичког третмана отпада који не садрже опасне супстанце
(индексни број 19 12 12), метали (индексни број 20 01 40) и складиштење
папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01), пластична амбалажа
(индексни број 15 01 02), отпадна пластика -искључујући амбалажу- (индексни
број 02 01 04), одбачена опрема која не садржи опасне материје (отпад од
електричне и електронска опреме (индексни број 16 01 14/16 02 16/20 01 36),
дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03), дрво које не садржи опасне
супстанце (индексни број 19 12 07/20 01 38), отпадне гуме (индексни број 16 01

03), стакло (индексни број 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02), цреп и керамика
(индексни број 17 01 03), папир и картон (индексни број 19 12 01/20 01 01), дрво
(индексни број 17 02 01), пластика и гума (индексни број 19 12 04)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 4925/3 КО Осипаоница у
Осипаоници. Капацитет 3.000 тона. У комплексу постоје: хале површине 716,76
м2 , а остатак површине парцеле је избетониран у манупулативни плато.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да чува комплeтирани
документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и
начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'', број
98/2010).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Решењу број

501-171/2008-06 од 27.10.2008.године, издатом од Одељења за урбанизам,
изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за издавање
дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и 88/2010).
11.

Промене:
а) допуна дозволе Решење бр. 501-148/2013-05 од 24.09.2013. г. (у прилогу)
- измена и допуна Решење бр. 501-436/2015-05 од 15.01.2016.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 24
Број досијеа: 501-47-1/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

x

4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' U S STEEL SERBIA, d.o.o Радинац
Регистарски број или име и лични број : 07342691
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за одлагање
неопасног отпада

6.

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 24 од 12. 10.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 12.10.2011. године /до/ 12.11.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за одлагање отпада:
Врста и количина отпада: VP комадаста троска (10 02 02), конверторска троска (10 02
02), троска миксер (10 02 99), погаче конверторског муља (10 02 15 / 10 02 14)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 2571/2 КО Радинац 603.357
тона на годишњем нивоу. Предметна локација се налази у оквиру комплекса
U.S.STEEL-а
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и да чува комплeтирани
документ најмање две године.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно одлаже у складу са
посебним прописима.
- да врши одлагање неопасног отпада у складу са Правилником о условима и начину
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада као секундарна
сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: Интерни транспорт
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Решењу број

501-47-1/2011-08 од 12.10.2011. године, издатом од Одељења за урбанизам,
изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.

Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за издавање
дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и 88/2010).
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501-130-1/2012-08 од 05.10.2012.г. (у прилогу)
- измена дозволе Решење бр. 501-63/2014-05 од 19.02.2014.г. (у прилогу)
-измена дозволе Решење бр. 501-236/2016-05 од 16.08.2016.г. (у прилогу)
- измена дозволе Решење бр. 501-158/2017-05 од 25.05.2017.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 25
Број досијеа: 501-179/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Друштво за промет и рециклажу секундарних сировина ''Ferosirovina''

Д.О.О. Осипаоница
6.

Регистарски број или име и лични број : 20234768
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и
третман неопасног отпадa

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 25 од 10.11.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 10.11.2011. године /до/ 10.11.2021. године;

10.

Услови утврђени дозволом за складиштење и третман отпада:
Врста и количина отпада: складиштење и третман отпадно гвожђе и челик

(индексног броја 02 01 10/ 12 01 01/12 01 02/16 01 17/17 04 05/19 10 01/19 12 02/20
01 40), отпадни бакар и легуре бакра (индексног броја 12 01 03/12 01 04/16 01
18/17 04 01/19 10 02/ 19 12 03/ 20 01 40), отпадни алуминијум (индексног броја 12
01 03/12 01 04/16 01 18/17 04 02/ 19 10 02/19 12 03/20 01 40), отпаднa возила која
не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06),
отпад од електричне и електронске опреме који у себи не садрже опасне
компоненте (индексног броја 16 02 14/ 16 02 16/ 20 01 36), отпадни бакарни
каблови са PVC-ом и алуминијумском заштитом и челичним ужетом (
индексног броја 17 04 07/17 04 11/19 12 04) и складиштење неопасног отпада :
отпадно дрво и дрвена амбалажа (индексног броја 15 01 03/17 02 01/19 12 07/20
01 38), отпадна пластика и пластична амбалажа (индексног броја 02 01 04/ 12
01 05/ 15 01 02/16 01 19/17 02 03/20 01 39), отпадни папир и картон укључујући и
амбалажу (индексног броја 15 01 01/19 12 01/ 20 01 01), отпадна гума
(индексног броја 16 01 03/19 12 04) и отпадна алуминијумска брикетирана
шљака (индексног броја 10 10 03).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.пар. бр. 4933/48 и 4933/91 КО
Осипаоница у Осипаоници. Капацитет 1.100 тона на годишњем нивоу. У
комплексу постоје: два затворена магацинска простора површине П= 450м² и
П=160м², отворени бетонирани плато површине П=300м², полуотворени
бетонирани плато (надстрешница) површине П=300м², полуотворени
бетонирани плато (надстрешница) површине П= 100м².

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак Документа о
кретању отпада, према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) .
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и
начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'', број
98/2010).
Превозно средство: камион са грајфером и виљушкар.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине у Детаљној анализи утицаја
сакупљања и рециклаже секундарних сировина у Осипаоници на животну средину,

на катастарским парцелама бројева 4933/48 и 4933/91 КО Осипаоница.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне
мере прописане у поглављу V Радног плана постројења, а односе се на
идентификацију ризика, тј. мере заштите од хемијског удеса, мере заштите од пожара,
мере заштите на раду и мере животне средине,које је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка
рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за издавање
дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и 88/2010).
11.

Промене:
а) измена и допуна дозволе Решење, бр. 501-137/2012-08 од 25.09.2012.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 26
Број досијеа: 501- 279/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт

x
x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Аутопревозник- самостална занатска
грађевинска и трговинска радња '' Шамот - комерц '' , Улица Драги Јовановић

број 23
Регистарски број или име и лични број: Извод из АПР-а од 10.11.2011.године

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 26 од 30.11.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 30.11.2011.године /до/ 30.11.2016. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадни дрвени материјал (индексног броја 17 02 01/15

01 03/ 19 12 07/20 01 38), отпадни папирни материјал (индексног броја 19 12 01/
20 01 01/15 01 01), отпадни ватростални материјал (индексног броја 16 11 04),
отпадна пластика (индексног броја 16 01 19/ 17 02 03/20 01 39), отпадна гума
(индексног броја 16 01 03/ 19 12 04) и други отпади (индексног броја 19 12 12).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: сопствени камион

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Дозвола је престала да важи због истека рока важности.
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 27
Број досијеа: 501- 321/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт

x
x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Дарко Стојковић пр, Самостална занатска
грађевинска радња ''Водар'' , Улица Петријевска број 113
Регистарски број или име и лични број: Извод из АПР-а од 27.12.2011.године

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 27 од 27.12.2011. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 27.12.2011.године /до/ 27.12.2016. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: негранулисана високопећна троска (индексног броја

100 202)
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: сопствени камион
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:

- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Дозвола је престала да важи због истека рока важности.
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 28
Број досијеа: 501- 319/2011-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за производњу, промет роба и услуга ''BOS-KOMERC''
Д.О.О. Осипаоница, Ул. Драгутина Обрадовића бр. 19
Регистарски број или име и лични број: 17046268

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 28 од 18.01.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 18.01.2012.године /до/ 18.01.2022. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (индексног броја 02 01 10/12

01 01/12 01 02/16 01 17/17 04 05/19 10 01/ 19 12 02/ 20 01 40), отпадна возила која
не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06),
отпадни бакар и легуре бакра (индексног броја 12 01 03/12 01 04/16 01 18/17 04
01/19 10 02/ 19 12 03/ 20 01 40), отпадни алуминијум (индексног броја 12 01 03/12
01 04/16 01 18/17 04 02/ 19 10 02/19 12 03/20 01 40), отпадни калај – (индексног
броја 17 04 06), отпадни каблови који не садрже опасне материје (индексног
броја 17 04 07/17 04 11 /19 12 04) и складиштење неопасног отпада: отпадне
гуме (индексног броја 16 01 03), отпадно стакло и амбалажа - (15 01 07/16 01
20/17 02 02/19 12 05/20 01 02), отпадно дрво и дрвена амбалажа (индексног броја
15 01 03/17 02 01/19 12 07/20 01 38), порцелан и керамика (индексног броја 17 01
03/19 12 12), отпадни папир и картон укључујући амбалажу (индексног броја 15
01 01/19 12 01/20 01 01), отпадна пластика и пластична амбалажа (индексног
броја 02 01 04/07 02 13/12 01 05/15 01 02/16 01 19/17 02 03/20 01 39), неопасан
електрични и електронски отпад (индексног броја 16 02 14/16 02 16/20 01 36).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : кат. парц. бр. 4933/33

КО
Осипаоница, у Осипаоница. Капацитет је 1300 тона на годишњем нивоу. На
предметној парцели се налазе: стамбени објекат, пословни објекат-радионица,
надстрешница.

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са
посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и
начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (''Службени гласник РС'', број
98/2010).
Превозно средство: камион са грајфером, шлепер и виљушкар.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да током
рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у Решењу број

501-75/2011-08 од 09.05.2011. године, издатом од Одељења за урбанизам,
изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане у поглављу 1.1. Радног плана постројења, а које се односе на
идентификацију ризика, тј. мере заштите од хемијског удеса, мере заштите од
пожара, мере заштите на раду и мере животне средине, који је приложио уз
захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Престанак рада постројења или

његовог дела спроводити по предложеном плану затварања постројења који је
оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
По престанку рада постројења или његовог дела, локација се мора довести у
стање пре пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
11.

Промене:
а) измена и допуна дозволе Решење број 501-388/2015-05 од 15.01.2016. године (у
прилогу); допуна дозволе Решење 501-351/2016-05 од 08.12.2016. (у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 29
Број досијеа: 501- 62/2010-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Самостална радња за прикупљање ипродају секундарних сировина

''АД СИСТЕМ 1'' Адамовић Далибор
Регистарски број или име и лични број: 61545859
6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење

неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 29 од 20.02.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 20.02.2012.године /до/20.02.2022. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпадна пластика (индексног броја 19 12 04/20 01
39), отпадне алу-лименке (индексног броја 19 12 03/20 01 40), отпадна фолија
(индексног броја 19 12 04), отпадна ПЕТ амбалажа (индексног броја 15 01 02/19
12 04/20 01 39), отпадни картон (индексног броја 15 01 01);
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Радни процес складиштења отпадних

алу лименки, фолија, ПЕТ амбалаже, картона и отпадне пластике реализује се
у пословном објекту површине 104,25 м и пословном делу дворишта на
катастарској парцели број 3822 КО Радинац у Радинцу
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак

Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима.

- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Решењу број 501-71/2009-08 од 25.05.2009. године, издатом од Одељења за
урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане у поглављу 1.1. Радног плана постројења, а које се односе на
идентификацију ризика, тј. мере заштите од хемијског удеса, мере заштите од
пожара, мере заштите на раду и мере животне средине, који је приложио уз
захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Престанак рада постројења или

његовог дела спроводити по предложеном плану затварања постројења који је
оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
По престанку рада постројења или његовог дела, локација се мора довести у
стање пре пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 30
Број досијеа: 501- 25/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

x

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Дејан Јосић пр сакупљање и трговина

отпадом ''Alen Stil'' из Смедерева, улица Шалиначка бб
Регистарски број или име и лични број: 62737816
5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 30 од 16.03.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 16.03.2012.године /до/ 16.03.2017. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: отпади који нису другачије специфицирани ( индексни

број 16 01 99), стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01 01), метална
амбалажа (индексни број 15 01 04), отпадна возила која не садрже ни течности
ни друге опасне компоненте (индексни број 16 01 06) ), који су класификовани
као неопасан отпад, ферозни материјал (индексни број 16 01 17), гвожђe и
челик (индексни број 17 04 05), мешани метали (индексни број 17 04 07), отпад
од гвожђа и челка (индексни број 19 10 01), метали који садрже гвожђе
(индексни број 19 12 02), метали ( индексни број 20 01 40), стругање и обрада
обојених метала (индексни број 12 01 03), обојени металиу (стругање и обрада
обојених метала (индексни број 12 01 03), алуминијум (индексни број 17 04 02),
бакар, бронза, месинг (индексни број 17 04 01), отпадни цинк (индексни број
17 04 04 ), отпад од мешаних метала (индексни број 17 04 07), отпадни каблови
( индексни број 17 04 11 ), отпадни каблови који не припадају кабловима
(индексни број 17 04 10 и 17 04 11), отпад од обојених метала (индексни број 19
10 02), отпадни папир и картон (индексног броја 19 12 01/20 01 01), отпадна
пластика (индексног броја 16 01 19/ 17 02 03/20 01 39).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: сопствени камион
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Дозвола је престала да важи због истека рока важности.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 31
Број досијеа: 501- 63/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: ''GRAPPS'' Акционарско друштво за производњу, промет и услуге

Смедерево, Ул. Нушићева бр. 8,
6.

Регистарски број или име и лични број: 06791450
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и

третман неопасног отпада (отпадних ферозних и обојених материјала)
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 31 од 19.03.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 19.03.2012.године /до/19.03.2022. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпад од метала (индексног броја 02 01 10), отпадна
возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексног
броја 16 01 03), облоге на бази угљеника и ватростални материјали из
металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01/16 11 02; остале
облоге и ватростални материјал из металуршких процеса другачији од
наведених у 16 11 03/16 11 04; облоге и ватростални материјали из
неметалуршких процеса другачијих од наведених у 16 11 05/16 11 06, бакар,
бронза, месинг (индексног броја 17 04 01), алуминијум (индексног броја 17 04
02), цинк (индексног броја 17 04 05), гвожђе и челик (индексног броја 17 04 05),
отпад од гвожђа и челика (19 10 01), отпад од обојених метала (19 10 02), метали
који садрже гвожђе (19 12 04), обојени метали (19 12 03), други отпади
(укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији
од оних наведених у 19 12 11/19 12 12, и складиштење неопасног отпада:
отпадна пластика (индексног броја 02 01 04), отпад од сортирања папира и
картона намењених рециклажи (индексног броја 03 03 08), отпади од
мешовитих материјала (индексног броја 04 02 09), отпади од непрерађених
текстилних влакана (индексног броја 04 02 21), отпад од прерађених
текстилних влакана (индексног броја 04 02 22), отпадна пластика (индексног
броја 07 02 13), отпадни тонер за штампање који не садрже опасне супстанце
(индексног броја 08 03 18), фотографски филм и папир који садржи сребро и

једињења сребра (индексног броја 09 01 07), фотографски филм и папир који
не садржи сребро и једињења сребра (индексног броја 09 01 08), камере за
једнократну употребу без батерија (индексног броја 09 01 10), камере за
једнократну употребу које садрже батерије другачије од наведених у 09 01
11/09 01 12; отпади од прераде шљаке (индексног броја 10 02 01), прерађена
шљака (индексног броја 10 02 02), отпад од млевења (индексног броја 10 02 10),
отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10 02 99), шљака
из пећи (индексног броја 10 09 03), отпади који нису другачије специфицирани
(индексног броја 10 09 99), отпадна керамика, цигле, плочице и производи за
грађевинарство (индексног броја 10 12 08), отпадни бетон и муљ од бетона
(индексног броја 10 13 14), стругање и обрада ферометала (индексног броја 12
01 01), прашина и честице ферометала (индексног броја 12 01 02), стругање и
обрада обојених метала (индексног броја 12 01 03), прашина и честице обојених
метала (индексног броја 12 01 04), обрада пластике (индексног броја12 01 05),
папирна и картонска амбалажа (индексног броја 15 01 01), пластична
амбалажа (индексног броја 15 01 02), дрвена амбалажа (индексног броја 15 01
03), стаклена амбалажа (индексног броја 15 01 07), текстилна амбалажа
(индексног броја 15 01 09), апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање
и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02/15 02 03; отпадне гуме
(индексног броја 16 01 03), ферозни метал (индексног броја 16 01 17), обојени
метал (индексног броја 16 01 18), пластика, (индексног броја 16 01 19/17 02
03/20 01 39), стакло (индексног броја 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02),
одбачена опрема другачија од наведене у 16 02 09 до 16 02 13/16 02 14,
компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02
15/16 02 16; алкалне батерије, изузев 16 06 03 (индексног броја 16 06 04), друге
батерије и акумулатори (индексног броја 16 06 05), бетон(индексног броја 17 01
01), цигле (индексног броја 17 01 02) , цреп и керамика (индексног броја 17 01
03); мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и керамике које
не садрже опасне материје (индексног броја 17 01 07), дрво (индексног броја 17
02 01), мешани метали (индексног броја 17 04 07), каблови који не садрже
опасне супстанце (индексног броја 17 04 11) солидификовани отпади
другачијих од оних наведених у 19 03 06/19 03 07, папир и картон(индексног
броја 19 12 01/20 01 01), пластика и гума (индексног броја 19 12 04/), дрво које
не садржи опасне супстанце (индексног броја 19 12 07/20 01 38), текстил
(индексног броја 19 12 08/20 01 11), одећа (индексног броја 20 01 10), батерије и
акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33/20 01 34, одбачена
електрична и електронска опрема другачија од оних наведених у 20 01 21/20 01
23 и 20 01 35/20 01 36 и метали (индексног броја 20 01 40).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : катастарска парцела број 520/2 КО

Смедерево, у Смедерево. Капацитет је 2000 т на годишњем нивоу. На којој се
налази производна хала спратности П и састоји се од два тракта истоветног
попречног распона од 12,00м. Доградња хале извршена је проширењем
''смакнутог'' првобитног тракта у делу према путу Смедерево-Ковин, која
садржи: - у делу ''А'' приручна радионица за сервисирање калупа за ливење;
- у делу ''Б'' магацински простор, котларница и угљара у делу ''Ц'' магацински
простор. У склопу овог објекта се налази део за администрцију, гардеробу и
купатило са WC-ом. Манипулативни плато је комплетно бетониран.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак

Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.

- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима.
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(''Службени гласник РС'', број 98/2010).
Превозно средство: два теретна возила, багер, виљушкар,
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Решењу број 501-14/2012-08 од 20.02.2012.године, издатом од Одељења за
урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане у поглављу 1.1. Радног плана постројења, а које се односе на
идентификацију ризика, тј. мере заштите од хемијског удеса, мере заштите од
пожара, мере заштите на раду и мере животне средине, који је приложио уз
захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Престанак рада постројења или

његовог дела спроводити по предложеном плану затварања постројења који је
оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
По престанку рада постројења или његовог дела, локација се мора довести у
стање пре пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 32
Број досијеа: 501- 24/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: ''Еко бел 026'' Д.О.О. Смедерево, Ул.

Шалиначка бб
Регистарски број или име и лични број: 09340262
5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за сакупљање

неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 32 од 25.05.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 25.05.2012.године /до/25.05.2017. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: гвожђе и челик (индексног броја 17 04 05), отпад од
гвожђа и челика (индексног броја 19 10 01), алуминијум (индексног броја 17 04
02), бакар, бронза и месинг (индексног броја 17 04 01), цинк (индексног броја
17 04 04), мешани метали (индексног броја 17 04 07), отпад од обојених метала
(индексног броја 19 10 02), олово (индексног броја 17 04 03), калај (индексног
броја 17 04 06), отпад од метала (индексног броја 02 01 10), отпади који нису
другачије специфицирани (индексног броја 03 01 99), стругање и обрада
ферометала (индексног броја 12 01 01), прашина и честице ферометала
(индексног броја 12 01 02), прашина и честице обојених метала (индексног
броја 12 01 04), метална амбалажа (индексног броја 15 01 04), композитна
амбалажа (индексног броја 15 01 05), мешана амбалажа (индексног броја 15 01
05), ферозни метал (индексног броја 16 01 17), отпадна возила која не садрже
ни течности ни друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06), отпадне
гуме (индексног броја 16 01 03), обојени метали (индексног броај 16 01 18),
метали (индексног броја 20 01 40), одбачена опрема другачија од оне наведене
у 16 02 09 до 16 02 13 (индексног броја 16 02 14), компоненте уклоњене из
одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексног броја 16 02
16), отпадне гуме (индексног броја 16 01 03), каблови који не садрже опасне
супстанце (индексног броја 17 04 11), лака фракција и прашина другачија од
оних наведених у 19 10 03 (индексног броја 19 10 04), остале фракције
другачије од оних наведених у 19 10 05(индексног броја 19 10 06), метали који

садрже гвожђе (индексног броја 19 12 02),обојени метали (индексног броја 19
12 03), батерије и акумулатори другачије од оних наведених у 20 01 33
(индексни број 20 01 34), одбачена електрична и електронска опрема другачија
од оне наведене у 20 01 21, 20 01 35 (индексни број 20 01 36).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да врши сакупљање отпада од правних односно физичких лица са којима је
предходно закључио уговор.
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада спроводи мере заштите животне средине наведене у Решењу број
501-23/2012-08 од 23.04.2012.године, издатом од Одељења за урбанизам,
изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009).
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Дозвола је престала да важи због истека рока важности.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 33
Број досијеа: 501- 84/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Предузеће за инжењеринг трговину и
грађевинарство '' ИТГ '' Д.О.О. Смедерево, Ул. Излетничка бр.6/3
Регистарски број или име и лични број: 07825862

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и трнспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 33 од 11.07.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 11.07.2012.године /до/11.07.2017. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: Негранулисана високопећна троска (индексног
броја 10 02 02).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камиони, утоваривачи и ровокопачи
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,

утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009).
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501-123/2012-08 од 24.08.2012.г. (у прилогу)
- допуна дозволе Решење бр. 501-162/2012-08 од 30.10.2012.г. ( у прилогу)
- допуна дозволе Решење бр. 501-422/2015-05 од 23.12.2015.године. (у прилогу)
б) одузимање дозволе
Напомене

Дозвола је престала да важи због истека рока важности.
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 34
Број досијеа: 501- 85/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Трговинско предузеће '' URАNUS
JUNIOR 2003'' Д.О.О. из Панчева, Лука Дунав Пристанишна зона бб
Регистарски број или име и лични број: 20804351

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и трнспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 34 од 11.07.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 11.07.2012.године /до/11.07.2017. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: Негранулисана високопећна троска (индексног
броја 10 02 02).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камиони, утоваривачи, ровокопачи
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,

утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009).
11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Дозвола је престала да важи због истека рока важности.
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 35
Број досијеа: 501- 113/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Трговинско предузеће '' URАNUS JUNIOR 2003 '' Д.О.О. из Панчева,
Лука Дунав Пристанишна зона бб
Регистарски број или име и лични број: 20804351
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

6.

складиштење и третман неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 35 од 22.08.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 22.08.2012.године /до/ 22.08.2022. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: високопећна комадаста троска (индексног броја 10
02 02).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Радни процес складиштења, физичке
селекције и сепарације високопећне комадасте троске реализује се на
катастарској парцели број 1828 КО Липе 1, у Липама, површине 3 ха. На њој
ће бити смештено постројење за дробљење и просејавање, са сопственим
системом за напајање (агрегат), масе око 50 t а сачињава га ударна дробилица
на гусеницама, двоспратно решето са хидрауличним напајањем, (са горњом правом или цик-цак и доњом сито решетком) и траком за издвајање белог
сировог гвожђа.Третман високопећне комадасте троске односно одвајање
белог сировог гвожђа од остатка троске врши се наменским постројењем за
сепарацију. По окончању сепарације, високопећна троска у неизмењеном
хемијском саставу и гвожђе се трајно, у потпуности, без остатка, транспортује
са парцеле ка луци.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин.
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и
сепарацију и чува на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно

има дозволу за управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган
обавештава у случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина,
промена технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања
отпадом.
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да не врши третман било које друге врсте опасног, неопасног и инертног
отпада и других опасних материја.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној уз
захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да при

обављању делатности складиштења и физичке селекције и сепарације
примени мере заштите утврђене Решењем број 501-112/2012-08 од
20.08.2012.године, издатим од Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности, Одсека за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе. Оператер је дужан да по престанку рада постројења или
његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009) и
посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009) и
Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува најмање две
године.
11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-343/2015-05 од 13.11.2015.г. ( у прилогу )

12.

Напомене
Дозвола је брисана из регистра, Решење бр. 501-343/2015-05 од 13.11.2015.г

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 36
Број досијеа: 501- 133/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за промет и услуге ''Мetal T & N'' D.O.O. из

Сараораца, Ул. Радета Марковића бб
6.

Регистарски број или име и лични број: БД 114026/2011
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 36 од 05.10.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 05.10.2012.године /до/ 05.10.2022. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпад и остаци бакра : шљаке из примарне и
секундарне производње (индексног броја 10 06 01), стругање и обрада обојених
метала (индексног броја 12 01 03), обојени метали (индексног броја 16 01 18),
бакар, бронза, месинг (индексног броја 17 04 01), каблови другачији од оних
наведених у 17 04 10 (индексног броја 17 04 11), обојени метали (индексног
броја 19 12 03), метали (индексног броја 20 01 40); отпад и остаци никла :
шљаке из примарне и секундарне производње (индексног броја 10 06 01),
стругање и обрада обојених метала (индексног броја 12 01 03), отпад и остаци
алуминијума : пливајућа пена/шљака другачија од оних наведених у 10 03 15
(индексног броја 10 03 16), отпаци алуминијума (индексног броја 10 03 05),
алуминијум (индексног броја 17 04 02), отпад од обојених метала (индексног
броја 19 10 02), отпад и остаци од олова : олово (индексног броја 17 04 03),отпад
и остаци цинка: цинк (индексног броја 17 04 04), отпад и остаци калаја: калај
(индексног броја 17 04 06), отпад и остаци гвожђа и челика : струготине из
челичане (индексног броја 10 02 10), стругање и обрада феро метала (индексног
броја 12 01 01), ферозни метал (индексног броја 16 01 17), гвожђе и челик
(индексног броја 17 04 05), отпад од гвожђа и челика (индексног броја 19 10
01),метали који садрже гвожђе (индексног броја 19 12 02), возила : одбачена
возила (индексног броја 16 01 04), стара возила која не садрже ни течности ни
друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06), отпад од гуме : потрошене

гуме (индексног броја 16 01 03), пластика и гума (индексног броја 19 12 04),
отпад од папира и картона : папир и картон (индексног броја 19 12 01 и 20 01
01), чврсти отпади пластике : обрада пластике (индексног броја 12 01 05),
пластика (индексног броја 16 01 19, 17 02 03 и 20 01 39), пластична амбалажа
(индексног броја 15 01 02), амбалажа: папирна и картонска амбалажа
(индексног броја 15 01 01), метална амбалажа (индексног броја 15 01 04),
композитна амбалажа (индексног броја 15 01 05), мешана амбалажа (индексног
броја 15 01 06), стаклена амбалажа (индексног броја 15 01 07), мешани метали
(индексног броја 17 04 07) и остали отпади (укључујући мешавине материјала
)од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11
(индексног броја 19 12 12).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : катастарска парцела број 2173/4 КО
Сараорци, у Сараорцима. Капацитет је 300т. Постројење за управљање
металним отпадом смештено је у западном делу хале на левој страни од
улазних врата. Подељено је бетонским преградама на седам засебних целина
(боксева), за складиштење различитих врста металног отпада и то:
алуминијума, калаја, бакра, месинга, прохрома, олова, цинка и никла.
Комплекс је окренут према регионалном путу где је смештен улаз у комплекс,
портирница и паркинг простор.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува

на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да по пријему отпада на локацију, евидентира и адекватно складишти у
складу са посебним прописима;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да не врши третман било које друге врсте неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе;
- да нема одлагања отпада на локацији;
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009) и да га чува најмање две године.
Превозно средство:

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Решењу број 501-133/2012-08 од 05.10.2012.године, издатом од Одељења за
урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере, а које се односе на идентификацију ризика, тј. мере заштите од хемијског
удеса, мере заштите од пожара, мере заштите на раду и мере животне средине
које је приложио уз захтев.

Мере у случају коначног престанка рада постројења: По престанку рада постројења

или његовог дела, локација се мора довести у стање пре пуштања у рад
постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
11.

Промене:
а) допуна Решење бр. 501-146/2013-05 од 24.09. 2013.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе Решењебр. 501-412/2015-05 од 12.01.2016.године

12.

Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501- 412/2015-05 од 12.01.2016.године

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.

Регистарски број : 37
Број досијеа: 501-168/2012-08

3.

Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Здравко Маринковић пр, сакупљање и
трговина отпадом ''Луки плус'' из Осипаонице
Регистарски број или име и лични број: 62943041

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и трнспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 37 од 14.11.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 14.11.2012.године /до/14.11.2017. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (индексни број 02 01 10/12
01 01/12 01 02/16 01 17/17 04 05/19 10 01/19 12 02/20 01 40), отпадна возила која
не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06),
отпадни бакар и легуре бакра (индексног броја 12 01 03/12 01 04/16 01 18/17 04
01/19 10 02/19 12 03/20 01 04), отпадни алуминијум (индексног броја12 01 03/12
01 04/16 01 18/17 04 02/19 12 03/20 01 40), отпадни каблови који не садрже
опасне материје (индексног броја 17 04 07/17 04 11/19 12 04) и отпадне гуме
(индексног броја 16 01 03).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу

надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камиони
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009).
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-72/2015-05 од 27.03.2015.године. (у прилогу)
Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-72/2015-05 од 27.03.2015.године

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 38
Број досијеа: 501- 169/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Миле Маринковић ПР, сакупљање и

трговина отпадом ''Тринаести новембар'', Осипаоница, улица Драгутина
Обрадовића бр. 19 Осипаоница
Регистарски број или име и лични број: 62943009
5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и трнспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 38 од 14.11.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 14.11.2012.године /до/14.11.2017. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (индексни број 02 01 10/12
01 01/12 01 02/16 01 17/17 04 05/19 10 01/19 12 02/20 01 40), отпадна возила која
не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06),
отпадни бакар и легуре бакра (индексног броја 12 01 03/12 01 04/16 01 18/17 04
01/19 10 02/19 12 03/20 01 04), отпадни алуминијум (индексног броја12 01 03/12
01 04/16 01 18/17 04 02/19 12 03/20 01 40), отпадни каблови који не садрже
опасне материје (индексног броја 17 04 07/17 04 11/19 12 04) и отпадне гуме
(индексног броја 16 01 03).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.

Превозно средство: камиони
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009).
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-73/2015-05 од 27.03.2015.године. (у прилогу)
Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-73/2015-05 од 27.03.2015.године

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 39
Број досијеа: 501- 170/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

6.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге '' SDM TRADE 07
D.O.O. Смедерево, Ул. Шалиначка бб
Регистарски број или име и лични број: 20290862
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 39 од 27.11.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 27.11.2012.године /до/27.11.2022. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:

Врста и количина отпада: отпад од метала (индексни број 02 01 10); отпади који
нису другачије специфицирани (индексни број 02 01 99); отпадна пластика
(индексни број 02 01 04); отпад од сортирања папира и картона намењених
рециклажи (индексни број 03 03 08); отпадна кора и плута (индексни број 03 01
01); отпади од кројења и завршне обраде (04 01 09); отпади од мешовитих
материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер (индексни број 04 02
09); отпади од непрерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 21);
отпад од прерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 22); отпадна
пластика (индексни број 07 02 13); отпадни тонер за штампање који не садрже
опасне супстанце (индексни број 08 03 18); фотографски филм и папир који
садржи сребро и једињења сребра (индексни број 09 01 07); фотографски филм
и папир који не садржи сребро и једињења сребра (индексни број 09 01 081);
камере за једнократну употребу без батерија (индексни број 09 01 10); камере
за једнократну употребу које садрже батерије другачије од наведених у 09 01
11 (индексни број 09 01 12); пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине
из котла наведене у 10 01 04) (индексни број 10 01 01); летећи пепео од угља
(индексни број 10 01 02); шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања
другачији од оних наведених у 10 01 14 (индексни број 10 01 15); летећи пепео

из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 (индексни
број 10 01 17); летећи пепео тресета и сировог дрвета (индексни број 10 01 03);
отпади од прераде шљаке (индексни број 10 02 01); непрерађена високопећна
шљака (индексни број 10 02 02); отпад од млевења (индексни број 10 02 10);
отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 02 99); шљаке из
примарне и секундарне производње (индексни број 10 05 01); остале чврсте
честице и прашина (индексни број 10 05 04); шљаке из примарне и секундарне
производње (индексни број 10 06 01); отпади који нису другачије
специфицирани (индексни број 10 06 99); шљаке из примарне и секундарне
производње (индексни број 10 07 01); отпади који нису другачије
специфицирани (индексни број 10 07 99); чврсте честице и прашина (индексни
број 10 08 04); отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 08
99); шљака из пећи (индексни број 10 09 03); језгра и калупи за ливење који
нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05
(индексни број 10 09 06); језгра и калупи за ливење који су прошли процес
изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексни број 10 09 08);
отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 09 99); шљака из
пећи (индексни број 10 10 03);језгра и калупи за ливење који нису прошли
процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05 (индексни број 10 10
06); језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од
оних наведених у 10 10 07 (индексни број 10 10 08); отпади који нису другачије
специфицирани (индексни број 10 10 99); чврсте честице и прашина (индексни
број 10 12 03); отпадна керамика, цигле плочице и производи за
грађевинарство (индексни број 10 12 08); отпадна возила (индексни број 16 01
06); отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 12 99);
отпадни бетон и муљ од бетона (индексни број 10 13 14); отпади који нису
другачије специфицирани (индексни број 10 13 99); стругање и обрада
ферометала (индексни број 12 01 01); прашина и честице ферометала
(индексни број 12 01 02); стругање и обрада обојених метала (индексни број 12
01 03); прашина и честице обојених метала (индексни број 12 01 04); обрада
пластике (индексни број12 01 05); папирна и картонска амбалажа (индексни
број 15 01 01); пластична амбалажа (индексни број 15 01 02); дрвена амбалажа
(индексни број 15 01 03); метална амбалажа (индексни број 15 01 04); мешана
амбалажа (индексни број 15 01 06); стаклена амбалажа (индексни број 15 01
07); текстилна амбалажа (индексни број 15 01 09); апсорбенти, филтерски
материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у
15 02 02 (индексни број 15 02 03); отпадне гуме (индексни број 16 01 03);
отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
(индексни број 16 01 03); ферозни метал (индексни број 16 01 17); обојени метал
(индексни број 16 01 18); пластика (индексни број 16 01 19/17 02 03/20 01 39);
стакло (индексни број 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02); одбачена опрема
другачија од наведене у 16 02 09 до 16 02 13 (индексни број 16 02 14);
компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02
15/16 02 16; алкалне батерије, изузев 16 06 03 (индексни број 16 06 04); друге
батерије и акумулатори (индексни број 16 06 05); облоге на бази угљеника и
ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних
наведених у 16 11 01(индексни број 16 11 02); компоненте уклоњене из одбачене
опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексни број 16 02 16);
одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 (индексни
број 16 02 14); остале облоге и ватростални материјал из металуршких процеса
другачији од наведених у 16 11 03 (индексни број 16 11 04); облоге и
ватростални материјали из неметалуршких процеса другачијих од наведених у
16 11 05/16 11 06, бетон(индексни број 17 01 01);цигле (индексни број 17 01 02);
цреп и керамика (индексни број 17 01 03); мешавине или поједине фракције
бетона, цигле, плочица и керамике које не садрже опасне материје (индексни
број 17 01 07); дрво (индексни број 17 02 01); бакар, бронза, месинг (индексни

број 17 04 01); алуминијум (индексни број 17 04 02); цинк (индексни број 17 04
04); гвожђе и челик (индексни број 17 04 05); мешани метали (индексни број 17
04 07); каблови који не садрже опасне супстанце (индексни број 17 04 11);
солидификовани отпади другачијих од оних наведених у 19 03 06 (индексни
број 19 03 07); отпад од гвожђа и челика (19 10 01),отпад од обојених метала
(индексни број 19 10 02); папир и картон( индексни број 19 12 01/20 01 01);
метали који садрже гвожђе (индексни број 19 12 04); обојени метали (индексни
број 19 12 03); пластика и гума (индексни број 19 12 04); дрво које не садржи
опасне супстанце (19 12 07/20 01 38); текстил (индексни број 19 12 08/20 01 11);
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана
отпада другачији од оних наведених у19 12 11/19 12 12, одећа (индексни број 20
01 10); батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01
33(индексни број 20 01 34); одбачена електрична и електронска опрема
другачија од оних наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 (индексни број 20 01
36); метали (индексни број 20 01 40); дрво другачије од оног наведеног у 20 01
37 (индексни број 20 01 38); стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01
01); отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
(индексни број 16 01 06); мешани метали (индексни број 17 04 07); метали који
садрже гвожђе ( индексни број 19 12 02); метали (индексни број 20 01 40);
отпади који нису другачије специфицирани ( индексни број 16 01 99).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Радни процес складиштења и
третмана реализује се на катастарској парцели број 610/1КО Смедерево, у
улици Шалиначкој бб. На предметној локацији успостављени су следећи
простори за складиштење и третман неопасног отпада: плато, простор за
касацију, декомпозицију и разврставање неопасног отпада и простор за
складиштење неопасног отпада. Максималан капацитет складишта је 300тона.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува

на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да не врши третман било које друге врсте неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе;
- да нема одлагања отпада на локацији;
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
Превозно средство: камион са грајфером и ручна колица
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Решењу број 501-170/2012-08 од 26.11.2012.године, издатом од Одељења за
урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево.Оператер је у случају престанка рада
постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев ѕа издавање
дозволе.
Спречавње удеса и одговор на удес:

Оператер је дужан да по
престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре
Мере у случају коначног престанка рада постројења:

пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009).

11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 40
Број досијеа: 501- 183/2012-08
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: СЗТР '' ЛИМ - ПРОМЕТ'' Радован Николић
пр Радинац, Ул. Николие Тесле бр.12
Регистарски број или име и лични број: 62191813

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и трнспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанизам, изградњу и

комуналне делатности, Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 40 од 10.12.2012. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 10.12.2012.године /до/10.12.2017. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и отпадни лим (индексни број 17 04
05), отпадни бакар (индексног броја 17 04 01), отпадни алуминијум (индексног
броја 17 04 02).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камион
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,

утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 41
Број досијеа: 501- 177/2012-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за промет и услуге ''Еко бел 026 '' Д.О.О. из Смедерева,
Ул. Шалиначка бб
Регистарски број или име и лични број: 09340262
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење

6.

неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-

комуналне,имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 41 од 14.02.2013. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 14.02.2013.године /до/14.02.2023. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада : гвожђе и челик (индексног броја 17 04 05), отпад од
гвожђа и челика (индексног броја 19 10 01), бакар, бронза и месинг (индексног
броја 17 04 01), алуминијум (индексног броја 17 04 02), цинк (индексног броја 17
04 04), олово (индексног броја 17 04 03), калај (индексног броја 17 04 06),
метална амбалажа ( индексног броја 15 01 04), отпадна возила која не садрже
ни течности ни друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06) и отпадне
гуме (индексног броја 16 01 03).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Постројење за управљање отпадом се
налази у индустријској зони, у Смедереву, на катастарској парцели број 559/12
КО Смедерево, у улици Шалиначкој бб, укупне површине 4ара 95м². На
предметној парцели се налази изграђена хала површине П = 120м², спратности
''П''(приземље). У хали је издвојен простор на коме се привремено одлаже и
складишти наведени отпадни материјал, канцеларија тј. административни
део, простор који је намењен као свлачионица за раднике и санитарни чвор.
Капацитет складишта је 30-40тона.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу

документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења неопасног отпада примени мере заштите
утврђене Решењем број 501-23/2012-08 од 23.04.2012.године, издатим од
Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту
животне средине ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-75/2015-05 од 30.03.2015.године. (у прилогу)

12.

Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-75/2015-05 од 30.03.2015.године

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 42
Број досијеа: 501-13/2013-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и
услуге ''МЕТАЛОПРОМ'', Смедерево, Ул. Шалиначка бб
Регистарски број или име и лични број: 07871961
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за
складиштење и третман неопасног отпада

6.
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-

комуналне,имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 42 од 14.02.2013. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 14.02.2013.године /до/14.02.2023. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада : отпад од метала (индексног броја 02 01 10), отпади
који нису другачије специфицирани (индексног броја 02 01 99), отпадна
пластика (индексног броја 02 01 04), отпад од сортирања папира и картона
намењених рециклажи (индексног броја 03 03 08), отпадна кора и плута
(индексног броја 03 01 01), отпади од кројења и завршне обраде (индексног
броја 04 01 09), отпади од мешовитих материјала импрегнирани текстил,
еластомер, пластомер (индексног броја 04 02 09), отпади од непрерађених
текстилних влакана (индексног броја 04 02 21),
отпад од прерађених
текстилних влакана (индексаног броја 04 02 22), отпадна пластика (индексног
07 02 13), отпадни тонер за штампање који не садрже опасне супстанце
(индексног броја 08 03 18), фотографски филм и папир који садржи сребро и
једињења сребра (индексног броја 09 01 07), фотографски филм и папир који
не садржи сребро и једињења сребра (индексног броја 09 01 08), камере за
једнократну употребу без батерија (индексног броја 09 01 10), камере за
једнократну употребу које садрже батерије другачије од наведених у 09 01 11
(индексног броја 09 01 12), пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине
из котла наведене у 10 01 04 (индексног броја 10 01 01), летећи пепео од угља
(индексног броја 10 01 02), шљака и прашина из котла из процеса коспаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14 (индексног броја 10 01 15),
летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16
(индексног броја 10 01 17), летећи пепео тресета и сировог дрвета (индексног

броја 10 01 03 ), отпади од прераде шљаке (индексног броја 10 02 01),
непрерађена високопећна шљака (индексног броја 10 02 02 ), отпад од млевења
(индексног броја 10 02 10), отпади који нису другачије специфицирани
(индексног броја 10 02 99), шљаке из примарне и секундарне производње
(индексногброја 10 05 01), остале чврсте честице и прашина (индексног броја 10
05 04), шљаке из примарне и секундарне производње (индексног броја 10 06 01),
отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10 06 99), шљаке
из примарне и секундарне производње (индексног број 10 07 01), отпади који
нису другачије специфицирани (индексног бртоја 10 07 99), чврсте честице и
прашина (индексног број 10 08 04), отпади који нису другачије специфицирани
(индексног броја 10 08 99), шљака из пећи (индексног броја 10 09 03), језгра и
калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних
наведених у 10 09 05 (индексног броја 10 09 06), језгра и калупи за ливење који
су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексног
броја 10 09 08), отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10
09 99), шљака из пећи (индексног броја 10 10 03), језгра и калупи за ливење
који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05
(индексног броја 10 10 06), језгра и калупи за ливење који су прошли процес
изливања другачији од оних наведених у 10 10 07 (индексног броја 10 10 08),
отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10 10 99), чврсте
честице и прашина (индексног броја 10 12 03), отпадна керамика, цигле
плочице и производи за граћевинарство (индексног броја 10 12 08), отпади који
нису другачије специфицирани (индексног броја 10 12 99), отпади који нису
другачије специфицирани (индексног броја 10 13 99), стругање и обрада
ферометала (индексног броја 12 01 01), прашина и честице ферометала
(индексног броја 12 01 02), стругање и обрада обојених метала (индексног броја
12 01 03), прашина и честице обојених метала (индексног броја 12 01 04), обрада
пластике (индексног броја 12 01 05), папирна и картонска амбалажа (индексног
броја 15 01 01), пластична амбалажа (индексног броја 15 01 02), дрвена
амбалажа (индексног броја 15 01 03), метална амбалажа (индексног броја 15 01
04), мешана амбалажа (индексног броја 15 01 06), стаклена амбалажа
(индексног броја 15 01 07), текстилна амбалажа (индексног броја 15 01 09 ),
апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа
другачији од оних наведених у 15 02 02 (индексног броја 15 02 03), отпадне гуме
(индексног броја 16 01 03), отпадна возила која не садрже ни течности ни друге
опасне компоненте (индексног броја 16 01 03), отпадна возила која не садрже ни
течности ни друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06), ферозни метал
(индексног броја 16 01 17), обојени метал (индексног броја 16 01 18), пластика
(индексног броја 16 01 19/17 02 03/20 01 39), стакло (индексног броја 16 01 20/17
02 02/19 12 05/20 01 02), отпади који нису другачије специфицирани (индексног
броја 16 01 99), одбачена опрема другачија од наведене у 16 02 09 до 16 02 13
(индексног броја 16 02 14), алкалне батерије изузев 16 06 03 (индексног броја 16
06 04), друге батерије и акумулатори (индексног броја16 06 05), облоге на бази
угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од
оних наведених у 16 11 01 (индексног броја 16 11 02), компоненте уклоњене из
одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексног броја 16 02
16), одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 (индексног
броја 16 02 14), остале облоге и ватростални материјал из металуршких
процеса другачији од наведених у 16 11 03 (индексног броја 16 11 04), облоге и
ватростални материјали из неметалуршких процеса другачијих од наведених у
16 11 05/16 11 06 (индексног броја 17 01 01), цигле (индексног броја 17 01 02),
цреп и керамика (индексног броја 17 01 03), мешавине или поједине фракције
бетона, цигле, плочица и керамике које не садрже опасне материје (индексног
броја 17 01 07), дрво (индексног броја 17 02 01), бакар, бронза, месинг
(индексног броја 17 04 01), алуминијум (индексног броја 17 04 02), цинк
(индексног броја 17 04 04), гвожђе и челик (индексног броја 17 04 05), мешани

метали (индексног броја 17 04 07), каблови који не садрже опасне супстанце
(индексног броја 17 04 11), метали који садрже гвожђе (индексног броја 19 12
02), солидификовани отпади другачијих од оних наведених у 19 03 06
(индексног броја 19 03 07), отпад од гвожђа и челика (индексног броја 19 10 01),
отпад од обојених метала (индексног броја 19 10 02), папир и картон (индексног
броја 19 12 01/20 01 01), метали који садрже гвожђе (индексног броја 19 12 04),
обојени метали (индексног броја 19 12 03), пластика и гума (индексног броја 19
12 04), дрво које не садржи опасне супстанце (индексног броја 19 12 07/20 01 38),
текстил (индексног броја 19 12 08/20 01 11), други отпади (укључујући
мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних
наведених у 19 12 11/19 12 12 (индексног броја 20 01 10), батерије и акумулатори
другачији од оних наведених у 20 01 33 (индексног броја 20 01 34), одбачена
електрична и електронска опрема другачија од оних наведених у 20 01 21, 20 01
23 и 20 01 35 (индексног броја 20 01 36), дрво другачије од оног наведеног у 20
01 37 (индексног броја 20 01 38) и метали ( индексног броја 20 01 40).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Постројење за управљање отпадом се

налази у индустријској зони, у Смедереву, на катастарским парцелама број
464/7 и 464/8 КО Смедерево, Шалиначка бб, укупне површине 4986м². На
предметној локацији успостављени су следећи простори за складиштење и
третман неопасног отпада: плато са мерном опремом, простор за касацију,
декомпозицију и разврставање неопасног отпада и простор за складиштење
неопасног отпада. Капацитет складишта је 10.000тона, на годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин.
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом.
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које друге врсте
неопасног и инертног отпада.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство: камион са грајфером
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења неопасног отпада примени мере заштите
утврђене Решењем број 501-209/2012-05 од 16.01.2012.године, издатим од
Одељења за урбанистичко-комуналне,имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:

Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.

11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 43
Број досијеа: 501-8/2013-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: ''Трансметал плус'' Д.О.О. Смедерево, Ул.Боре Вукмировића бр.55
Регистарски број или име и лични број: 20863480
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за
складиштење и третман неопасног отпада

6.
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-

комуналне,имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 43 од 18.02.2013. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 18.02.2013.године /до/18.02.2023. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада : отпад од метала (индексни број 02 01 10), отпади који
нису другачије специфицирани (индексни број 02 01 99), отпадна пластика
(индексни број 02 01 04), отпад од сортирања папира и картона намењених
рециклажи (индексни број 03 03 08), отпадна кора и плута (индексни број 03 01
01), отпади од кројења и завршне обраде (0индексни број 04 01 09), отпади од
мешовитих материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер
(индексни број 04 02 09), отпади од непрерађених текстилних влакана
(индексни број 04 02 21), отпад од прерађених текстилних влакана (индексни
број 04 02 22), отпадна пластика (индексни број 07 02 13), отпадни тонер за
штампање који не садрже опасне супстанце (индексни број 08 03 18),
фотографски филм и папир који садржи сребро и једињења сребра (индексни
број 09 01 07), фотографски филм и папир који не садржи сребро и једињења
сребра (индексни број 09 01 081), камере за једнократну употребу без батерија
(индексни број 09 01 10), камере за једнократну употребу које садрже батерије
другачије од наведених у 09 01 11 (индексни број 09 01 12), пепео, шљака и
прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04) (индексни број
10 01 01), летећи пепео од угља (индексни број 10 01 02), шљака и прашина из
котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14
(индексни број 10 01 15), летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од
оног наведеног у 10 01 16 (индексни број 10 01 17), летећи пепео тресета и
сировог дрвета (индексни број 10 01 03), отпади од прераде шљаке (индексни
број 10 02 01), непрерађена високопећна шљака (индексни број 10 02 02), отпад

од млевења (индексни број 10 02 10), отпади који нису другачије
специфицирани (индексни број 10 02 99), шљаке из примарне и секундарне
производње (индексни број 10 05 01), остале чврсте честице и прашина
(индексни број 10 05 04), шљаке из примарне и секундарне производње
(индексни број 10 06 01), отпади који нису другачије специфицирани (индексни
број 10 06 99), шљаке из примарне и секундарне производње (индексни број 10
07 01), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 07 99),
чврсте честице и прашина (индексни број 10 08 04), отпади који нису другачије
специфицирани (индексни број 10 08 99), шљака из пећи (индексни број 10 09
03), језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од
оних наведених у 10 09 05 (индексни број 10 09 06), језгра и калупи за ливење
који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07
(индексни број 10 09 08), отпади који нису другачије специфицирани (индексни
број 10 09 99), шљака из пећи (индексни број 10 10 03), језгра и калупи за
ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10
10 05 (индексни број 10 10 06), језгра и калупи за ливење који су прошли процес
изливања другачији од оних наведених у 10 10 07 (индексни број 10 10 08),
отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 10 99), чврсте
честице и прашина (индексни број 10 12 03), отпадна керамика, цигле плочице
и производи за граћевинарство (индексни број 10 12 08), отпадна возила
(индексни број 16 01 06), отпади који нису другачије специфицирани (индексни
број 10 12 99), отпадни бетон и муљ од бетона (индексни број 10 13 14), отпади
који нису другачије специфицирани (индексни број 10 13 99), стругање и
обрада ферометала (индексни број 12 01 01), прашина и честице ферометала
(индексни број 12 01 02), стругање и обрада обојених метала (индексни број 12
01 03), прашина и честице обојених метала (индексни број 12 01 04), обрада
пластике (индексни број12 01 05), папирна и картонска амбалажа (индексни
број 15 01 01), пластична амбалажа (индексни број 15 01 02), дрвена амбалажа
(индексни број 15 01 03), метална амбалажа (индексни број 15 01 04), мешана
амбалажа (индексни број 15 01 06), стаклена амбалажа (индексни број 15 01 07),
текстилна амбалажа (индексни број 15 01 09), апсорбенти, филтерски
материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у
15 02 02 (индексни број 15 02 03), отпадне гуме (индексни број 16 01 03), отпадна
возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексни број
16 01 03), ферозни метал (индексни број 16 01 17), обојени метал (индексни број
16 01 18), пластика (индексни број 16 01 19/17 02 03/20 01 39), стакло (индексни
број 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02), одбачена опрема другачија од наведене
у 16 02 09 до 16 02 13 (индексни број 16 02 14), компоненте уклоњене из одбачене
опреме другачије од оних наведених у 16 02 15/16 02 16, алкалне батерије,
изузев 16 06 03 (индексни број 16 06 04), друге батерије и акумулатори
(индексни број 16 06 05), облоге на бази угљеника и ватростални материјали из
металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01(индексни број 16
11 02), компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у
16 02 15 (индексни број 16 02 16), одбачена опрема другачија од оне наведене у
16 02 09 до 16 02 13 (индексни број 16 02 14), остале облоге и ватростални
материјал из металуршких процеса другачији од наведених у 16 11 03
(индексни број 16 11 04), облоге и ватростални материјали из неметалуршких
процеса другачијих од наведених у 16 11 05/16 11 06, бетон(индексни број 17 01
01), цигле (индексни број 17 01 02), цреп и керамика (индексни број 17 01 03),
мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и керамике које не
садрже опасне материје (индексни број 17 01 07), дрво (индексни број 17 02 01),
бакар, бронза, месинг (индексни број 17 04 01), алуминијум (индексни број 17
04 02), цинк (индексни број 17 04 04), гвожђе и челик (индексни број 17 04 05),
мешани метали (индексни број 17 04 07), каблови који не садрже опасне
супстанце (индексни број 17 04 11), солидификовани отпади другачијих од оних
наведених у 19 03 06 (индексни број 19 03 07), отпад од гвожђа и челика (19 10

01),отпад од обојених метала (индексни број 19 10 02), папир и картон(19 12
01/20 01 01), метали који садрже гвожђе (индексни број 19 12 04), обојени
метали (индексни број 19 12 03), пластика и гума (индексни број 19 12 04/), дрво
које не садржи опасне супстанце (19 12 07/20 01 38), текстил (индексни број 19
12 08/20 01 11), други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког
третмана отпада другачији од оних наведених у19 12 11/19 12 12, одећа
(индексни број 20 01 10), батерије и акумулатори другачији од оних наведених у
20 01 33 (индексни број 20 01 34), одбачена електрична и електронска опрема
другачија од оних наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 (индексни број 20 01
36), метали (индексни број 20 01 40), дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37
(индексни број 20 01 38),стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01 01
), отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
(индексни број 16 01 06 ), мешани метали (индексни број 17 04 07), метали који
садрже гвожђе (индексни број 19 12 02), метали (индексни број 20 01 40), и
отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 16 01 99).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Радни процес складиштења и

третмана реализује се на катастарској парцели број 493/13 КО Смедерево, на
магистралном путу Смедерево-Ковин, у Смедереву, површине 47ари 78м². На
предметној локацији се налази објекат-хала, у оквиру које ће се обављати део
делатности управљања неопасним отпадом, плато, простор за касацију,
декомпозицију и разврставање неопасног отпада, простор за складиштење
неопасног отпада. Простор за складиштење неопасног отпада чине отворене
површине уз објекат и објекат-хала. Већи отпад ће се складиштити на
отвореним површинама, док ће се отпад мањег габарита и веће тржишне
вредности складиштити у затвореном простору. Капацитет постројења је
10.000 тона на годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин.
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом.
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које друге врсте
неопасног и инертног отпада.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство : камиони
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада примени

мере заштите утврђене Решењем број 501-186/2012-05 од 24.12.2012.године,
издатим од Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека
за заштиту животне средине ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.

11.

12.

Промене:
а) измена дозволе Решење, бр. 501-161/2013-05 од 24.10. 2013.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 44
Број досијеа: 501-73/2012-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' Fantini Scianatico '' D.O.O. из Новог Београда, Булевар Михајла Пупина бр.
10а/12
Регистарски број или име и лични број: 20339438
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење и третман
неопасног отпада -отпадног пепела (индексног броја 10 01 02)

6.

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,
имовинско-правне, пословни простор
и инспекцијске послове, Одсек за
урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за
заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 44 29.04.2013. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 29.04.2013. године

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: неопасан отпад-отпадни пепео (индексни број 10 01 02)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: к.п. бр. 340 КО Врбовац, у

/до/ 29.04.2023. године;

Михајловцу . Комплекс се састоји из четири целине (хале) у оквиру којих се
одвијају следећи технолошки процеси : Хала 1: Одељење 100- примарна прерада
Одељење 200 -базен за одлежавање глине;
Хала 2: Одељење 300 - секундарна прерада глине- обликовање;
Одељење 400 - аутоматски транспорт глине и суве опеке
Одељење 500 - тунелска сушара Дизел агрегат
Хала 3: Одељење 600 - машина за слагање опеке на вагону тунелске пећи
Одељење 700 - транспортни систем око пећ
Одељење 800 - тунелска пећ
Хала 4: Одељење 900 машина за исптовар опеке ВТП
Административно одељење. Површина комплекса је 12.700м².
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да отпад који представља шкарт из производње привремено складишти до
момента поновног коришћења у процесу производње, односно до уситњавања,
меша са свежом глином и враћа у процес производње;

- да за отпадни папир и картон, отпадне пластичне фолије, отпадно дрво
(палете) обезбеди обележене контејнере или друге наменске посуде за
сакупљање предходно разврстаног отпада;
- да сваку од наведених врста отпада разврста и складишти на предвиђено
наменско место до момента предаје или продаје предузећу које врши откуп
наведених секундарних сировина и које поседује потребну дозволу из области
управљања отпадом;
- да обезбеди обележене контејнере или друге наменске посуде за сакупљање
предходно разврстаног отпада;
- да комунални отпад одлаже у контејнер постављен на локацији комплекса,
који празни надлежно комунално предузеће;
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада;
- да складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и
животну средину, да води евиденцију о отпаду који настаје, одреди одговорно
лице за управљање отпадом и омогући контролу над местом и документацијом
која се води о отпаду.Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе; Нема одлагања отпада на локацији.
- да по истеку важеће полисе осигурања обнавља полису или обезбеђује друге
одговарајуће гаранције у току периода важности дозволе и да о томе доказе
доставља надлежном органу.
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да
током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Студији о процени утицаја на животну средину и у Решењу Министарства
животне средине, рударства и просторног планирања, број 353-02-00262/201102 од 03.07.2012.године;
Спречавње удеса и одговор на удес: Обавезује се оператер да спроводи превентивне

мере прописане Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009).
Извештавање:

11.

Промене:
а) измена дозволе Решење, бр. 501-318/2016-05 од 13.10. 2016.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 45
Број досијеа: 501-90/2013-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: АСЗГТР ''Шамот комерц'' из Радинца, Ул. Драги Јовановић бр. 23
Регистарски број или име и лични број: БП 167626/2007

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење неопасног
отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,
имовинско-правне, пословни простор
и инспекцијске послове, Одсек за
урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за
заштиту животне средине Градске управе Смедерево

8.

Број и датум издавања дозволе: 45 12.08.2013. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 12.08.2013. године

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

/до/ 12.08.2023. године;

Врста и количина отпада: отпадна пластика (индексни број 16 01 19/ 17 02 03/ 20

01 39); отпади од метала (индексни број 02 01 10);отпади од прерађене шљаке
(индексни број 10 02 01) и непрерађене шљаке (индексни број 10 02 02);
отпадне гуме (индексни број 16 01 03),отпадна пластика и гуме ( индексни број
19 12 04); отпадно дрво и дрвена амбалажа (индексни број 17 02 01/ 15 01 03);
отпадни папир и картон (индексни број 19 12 01/ 20 01 01); отпадни
ватростални материјал (индексни број 16 11 04); други отпади (укључујући
мешавине материјала од механичког третмана отпада који не садрже опасне
супстанце (индексни број 19 12 12).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: Радни процес складиштења се

реализује на катастарској парцели број 728 КО Радинац, у улици Драге
Јовановића бр. 23, површине 20 ари. Основни процеси који се одвијају у
предметном постројењу за управљање отпадом могу се поделити на процесе:
пријем робе, разврставање, складиштење и отпрема материјала.
Пријем отпадних материјала обухвата: допремање транспортним средствима,
мерење и истовар. Допремање отпадних материјала врше добављачи, својим
транспортним средствима. Материјали се допремају на простор за пријем,
затим се организује мерење и истовар. У случају када се утврди да материјали
не одговарају условима из захтева, исти се враћају добављачу, коришћењем

возила којим су допремљени.
Истовар материјала се врши из транспортних средстава ручно, на
одговарајуће гомиле. Приспели материјал се након мерења истовара на
простор за пријем и разврставање. Разврставање се врши под контролом
одговорног лица у постројењу, које и одобрава пренос различитих врста
отпада на простор за одређену врсту отпада.
Класирање отпада је поступак разврставања отпада по врстама отпада.
Класирање отпада се врши ручним одабиром и разврставањем.
Метални отпадни материјали се класирају према врсти и боји на црне и
обојене метале, при чему се алуминијумски материјали класирају на црни и
бели алуминијум. Капацитет постројења за управљање отпадом је 100тона на
годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:
- да врши складиштење неопасног отпада у складу са законском
регулативом и на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и
чува на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да комуналним отпадом управља у складу са важећом законском
регулативом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава
животна средина и здравље људи;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији
достављеној уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
Забрањује се третман било које врсте неопасног и инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за
управљање отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању
отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
Превозно средство:

Обавезује се оператер да
током рада постројења спроводи мере заштите животне средине наведене у
Решењу број 501-41/2013-05 од 08.05.2013.године, издатим од Одељење за
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:

урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске
послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево;
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике
извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/2009 и 88/2010)и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
Извештавање:

11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе

12.

Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 46
Број досијеа: 501-145/2013-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за трговину на велико и мало '' Ненад Промет ''

Д.О.О. Осипаоница, Ул. Подунавска бр. 81
Регистарски број или име и лични број: 20886200
6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-

комуналне,имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 46 од 24.09.2013. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 24.09.2013.године /до/24.09.2023. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада : отпад од метала (индексни број 02 01 10), отпади који
нису другачије специфицирани (индексни број 02 01 99), отпадна пластика
(индексни број 02 01 04), отпад од сортирања папира и картона намењених
рециклажи (индексни број 03 03 08), отпадна кора и плута (индексни број 03 01
01), отпади од кројења и завршне обраде (0индексни број 04 01 09), отпади од
мешовитих материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер
(индексни број 04 02 09), отпади од непрерађених текстилних влакана
(индексни број 04 02 21), отпад од прерађених текстилних влакана (индексни
број 04 02 22), отпадна пластика (индексни број 07 02 13), отпадни тонер за
штампање који не садрже опасне супстанце (индексни број 08 03 18), отпади од
прераде шљаке (индексни број 10 02 01), непрерађена високопећна шљака
(индексни број 10 02 02), отпад од млевења (индексни број 10 02 10), језгра и
калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних
наведених у 10 09 05 (индексни број 10 09 06), језгра и калупи за ливење који су
прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексни
број 10 09 08), језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања
другачији од оних наведених у 10 10 05 (индексни број 10 10 06), језгра и калупи
за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10
10 07 (индексни број 10 10 08), стругање и обрада ферометала (индексни број 12
01 01), прашина и честице ферометала (индексни број 12 01 02), стругање и
обрада обојених метала (индексни број 12 01 03), прашина и честице обојених

метала (индексни број12 01 04), обрада пластике (индексни број12 01 05),
папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01), пластична амбалажа
(индексни број 15 01 02), дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03), метална
амбалажа (индексни број 15 01 04), мешана амбалажа (индексни број 15 01 06),
стаклена амбалажа (индексни број 15 01 07), текстилна амбалажа (индексни
број 15 01 09), отпадне гуме (индексни број 16 01 03), отпадна возила која не
садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексни број 16 01 03),
ферозни метал (индексни број 16 01 17), обојени метал (индексни број 16 01 18),
пластика (индексни број 16 01 19/17 02 03/20 01 39), стакло (индексни број 16 01
20/17 02 02/19 12 05/20 01 02), алкалне батерије, изузев 16 06 03 (индексни број 16
06 04), друге батерије и акумулатори (индексни број 16 06 05), остале облоге и
ватростални материјал из металуршких процеса другачији од наведених у 16
11 03 (индексни број 16 11 04), облоге и ватростални материјали из
неметалуршких процеса другачијих од наведених у 16 11 05/16 11 06,
бетон(индексни број 17 01 01), цигле (индексни број 17 01 02), цреп и керамика
(индексни број 17 01 03), мешавине или поједине фракције бетона, цигле,
плочица и керамике које не садрже опасне материје (индексни број 17 01 07),
дрво (индексни број 17 02 01), бакар, бронза, месинг (индексни број 17 04 01),
алуминијум (индексни број 17 04 02), цинк (индексни број 17 04 04), гвожђе и
челик (индексни број 17 04 05), мешани метали (индексни број 17 04 07),
каблови који не садрже опасне супстанце (индексни број 17 04 11),
солидификовани отпади другачијих од оних наведених у 19 03 06 (индексни
број 19 03 07), отпад од гвожђа и челика (19 10 01),отпад од обојених метала
(индексни број 19 10 02), папир и картон(19 12 01/20 01 01), метали који садрже
гвожђе (индексни број 19 12 04), обојени метали (индексни број 19 12 03),
пластика и гума (индексни број 19 12 04/), дрво које не садржи опасне
супстанце (19 12 07/20 01 38), текстил (индексни број 19 12 08/20 01 11), други,
батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 (индексни број
20 01 34), одбачена електрична и електронска опрема другачија од оних
наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 (индексни број 20 01 36), метали
(индексни број 20 01 40), дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (индексни
број 20 01 38),стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01 01 ), отпадна
возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (индексни број
16 01 06 ), мешани метали (индексни број 17 04 07), метали који садрже гвожђе
(индексни број 19 12 02), метали (индексни број 20 01 40), и отпади који нису
другачије специфицирани (индексни број 16 01 99).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Радни процес складиштења и
третмана реализује се на катастарској парцели број 4933/13 КО Осипаоница, у
улици Микице Урошевића бб, у Осипаоници, површине 41ар.
На предметној локацији успостављени су следећи простори и објекти за
складиштење и третман неопасног отпада који има вредност секундарне
сировине:
Простор на отвореном за складиштење неопасног отпада (П=2500м²),
хала (П=400 м²), надстрешница за складиштење опреме (П=40м²),
надстрешница за складиштење опреме (П=60 м²), пословно стамбени објекти и
унутрашња саобраћајница. Капацитет је 2000 тона на годишњем нивоу.

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин.
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом.

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које друге врсте
неопасног и инертног отпада.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство : камиони
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада примени
мере заштите утврђене Решењем број 501-76/2011-08 од 09.05.2011.године,
издатим од Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека
за заштиту животне средине ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.

11.

12.

Промене:
а) допуна дозволе Решење бр. 501-38/2015-05 од 13.05.2015.г. (у прилогу)
допуна дозволе Решење бр. 501-346/2016-05 од 12.12.2016.г. (у прилогу)
допуна дозволе Решење бр. 501-41/2017-05 од 03.03.2017.г. (у прилогу)
допуна дозволе Решење бр. 501-362/2017-05 од 24.10.2017.г. (у прилогу)

б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 47
Број досијеа: 501- 166/2013-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Славољуб Јовић пр, ЗТР '' Јовић Плус '' из
Осипаонице, Ул. Краља Петра I бр. 145
Регистарски број или име и лични број: 62737816

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и трнспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-

комуналне,имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 47 од 24.10.2013. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 24.10.2013.године /до/24.10.2018. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпадни алуминијум (индексног броја 17 04 02,19 12
03,20 01 40), отпаци и остаци од гвожђа и челика (индексног броја 12 01 01, 16
01 17), отпадна возила која не садрже течности ни друге опасне материје
(индексног броја 19 12 02, 20 01 40), и остаци и отпаци од бакра и легуре од
бакра (индексног броја 17 04 11, 17 04 01).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камион
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:

- да превоз обавља сопственим возилима, друмским саобраћајем са
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на
начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 48
Број досијеа: 501-5/2014-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Друштво за промет и рециклажу

секундарних сировина ''Ferosirovina'' D.O.O. Осипаоница, Ул. Драгутина
Обрадовића бр.27
5.

6.

Регистарски број или име и лични број: 20234768
Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 48 од 15.01.2014. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 15.01.2014.године /до/15.01.2019. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:
Врста и количина отпада: Отпадна пластика искључујући амблажу (индексног броја
02 01 04); отпад од метала (индексног броја 02 01 10); отпади из текстилне, крзнарске
и кожарске индустрије који нису другачије специфицирани (индексног броја 04 01
99);отпади од мешовитих материјала импрегнирани текстил, еластомер, пластомер
(индексног броја 04 02 09); отпади од непрерађених текстилних влакана (индексног
броја 04 02 21);отпади од прерађених текстилних влакана (индексног броја 04 02
22);отпадна пластика (индексног броја 07 02 13); отпадни тонер за штампање који не
садржи опасне супстанце (индексног броја 08 03 18); камере за једнократну употребу
без батерија (индексног броја 09 01 10); камере за једнократну употребу који садрже
батерије другачије од оних наведених у 09 01 11 (индексног броја 09 01 12);
пепео,шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04
(индексног броја 10 01 01); летећи пепео од угља (индексног броја 10 01 02); летећи пепео
тресета и сировог дрвета (индексног броја 10 01 03); отпади који нису другачије
специфицирани (индексног броја 10 01 99); отпади од прераде шљаке (индексног броја
10 02 01); непрерађена шљака (индексног броја 10 02 02); отпад од млевења (индексног
броја 10 02 10); отпади који нису другачије специфинирани (индексног броја 10 02 99);
остаци анода (индексног броја 10 03 02); отпадна глиница (индексног броја 10 03 05);
пливајућа пена/шљака другачији од наведених у 10 03 15 (индексног броја 10 03 16);
остале чврсте честице и прашина (укључујући и прашину из млина са куглама )
другачије од наведених у 10 03 21 (индексног броја 10 03 22); отпади који нису другачије
специфицирани (индексног броја 10 03 99); шљаке из примарне и секундарне
производње (индексног броја 10 06 01); згура и пливајућа пена/шљака из примарне и

секундаме производње (индексног броја 10 06 02); остале чврсте честице и прашина
(индексног броја 10 06 04); отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја
10 06 99); отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после
термичког третмана индексног броја 10 12 08); отпадни бетон и муљ од бетона
(индексног броја 10 13 14); стругање и обрада ферометала (индексног броја 12 01 01);
прашина и честице ферометала (индексног броја 12 01 04); обрада пластике (индексног
броја 12 01 05); папирна и картонска амбалажа (индексног броја 15 01 01); пластична
амбалажа (индексног броја 15 01 02); дрвена амбалажа (индексног броја 15 01 03);
метална амбалажа (индексног броја 15 01 04); мешана амбалажа (индексног броја 15 01
06); стаклена амбалажа (индексног броја 15 01 07); текстилна амбалажа (индексног
броја 15 01 09); апсорбенти,филтерски материјали,крпе за брисање и заштитна одећа
другачији од оних наведених у 15 02 02 (индексног броја 15 02 03); отпадне гуме
(индексног броја 16 0103); кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11
(индексног броја 16 01 12); отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне
компоненте (индексног броја 16 01 06); Ферозни метал (индексног броја 16 01 17);
обојени метал (индексног броја 16 01 18); пластика (индексног броја 16 01 19); стакло
(индексног броја 16 01 20); компоненте које нису другачије специфициране (индексног
броја 16 01 22); одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
(индексног броја 16 02 14); компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од
наведених у 16 02 15 (индексног броја 16 02 16); неоргански отпади другачији од
наведених у 16 03 03 (индексног броја 16 03 04); органски отпад другачије наведених у 16
03 05 (индексног броја 16 03 06); алкалне батерије изузев 16 06 03 (индексног броја 16 06
04); друге батерије и акумулатори (индексног броја 16 06 05); течни отпади на бази воде
другачији од наведених у 16 10 01 (индексног броја 16 10 02); облоге на бази угљеника и
ватростални материјали из металуршких процеса другачијих од наведених у 16 11 01
(индексног броја 16 11 02); остале облоге и ватростални материјали из металуршких
процеса другачијих од оних наведених у 16 11 03 (индексног броја 16 11 04); облоге и
ватростални материјали из неметалуршких процеса другачије од оних наведених 16 11 05
(индексног броја 16 11 06); бетон (индексног броја 17 01 01); цигле (индексног броја 17
01 02); цреп и керамика (индексног броја 17 01 03); мешавине или поједине фракције
бетона,цигле,плочице и керамика другачије од оних наведених у 17 01 06 (индексног
броја 17 01 07); дрво (индексног броја 17 02 01); стакло (индексног броја 17 02 02);
пластика (индексног броја 17 02 03); бакар,бронза,месинг (индексног броја 17 04 01);
алуминијум (индексног броја 17 04 02); олово -индексног броја 17 04 03; цинк
(индексног броја 17 04 04); гвожђе,челик (индексног броја 17 04 05); калај (индексног
броја 17 04 06); мешани метал (индексног броја 17 04 07); каблови другачији од оних
наведених у 17 04 10 (индексног броја 17 04 11); оштри инструменти изузев 18 01 03
(индексног броја 18 01 01); отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним
захтевима због спречавања инфекције (нпр.завоји, гипсеви, постељина, одећа за
једнократну употербу и пелене) (индексног броја 18 01 04); оштри инструменти изузев 18
02 02 (индексног броја 18 02 01); отпад од гвожђа и челика (индексног броја 19 10 01);
отпад од обојених метала (индексног броја 19 10 02); лака фракција и прашина другачије
од оних наврдених у 19 10 03 (индексног броја 19 10 04); остале фракције другачије од
оних наведених у 19 10 05 (индексног броја 19 10 06); папири картон (индексног броја 19
12 01); метали који садрже гвожђе (индексног броја 19 12 02); обојени метали (индексног
броја 19 12 03); пластика и гума (индексног броја 19 12 04); стакло (индексног броја 19
12 05); дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 (индексног броја 19 12 07); текстил
(индексног броја 19 12 08); други отпади (укључујући мешавине материјата) од
механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 (индексног броја 19
12 12); папири картон (индексног броја 20 01 01); Стакло (индексног броја 20 01 02);
одећа (индексног броја 20 01 10); текстил (индексног броја 20 01 11); батерије и
акумулатори другачије од оних наведених у 20 01 33 (индексног броја 20 01 34);одбачена
електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 (индексног броја
20 01 23, 20 01 35, 20 01 36); дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (индексног броја
20 01 38); пластика (индексног броја 20 01 39); метали (индексног броја 20 01 40) и
остале фракције које нису другачије специфициране (индексног броја 20 01 99).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак

Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 114/2013).
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада.
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камион
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља друмским саобраћајем са адекватно опремљеним
возилом за превоз неопасног отпада, односно на начин да се спречи расипање
или испадање отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се
спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 49
Број досијеа: 501-181/2013-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: ''Ђурђев град'' Привредно друштво за картонажу, промет и услуге доо,

Мала Крсна, ул. Железничка бб
6.

Регистарски број или име и лични број: 07622805
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 49 од 07.02.2014. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 07.02.2014.године /до/ 07.02.2024. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпад од метала (индексног броја 02 01 10);
пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01
04 индексног броја 10 01 01); летећи пепео од угља (индексног броја 10 01 02);
летећи пепео тресета и сировог дрвета (индексног броја 10 01 03); чврсти
отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса (индексног броја 10
01 05 ); шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од
оних наведених у 10 01 14 (индексног броја 10 01 15); летећи пепео из процеса
ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 (индексног броја 10 01
17 ); отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у 10 01 05, 10
01 07 (индексног броја 10 01 19); пескови из флуидизованог слоја (индексног
броја 10 01 24); отпади од складиштења горива и припреме енергана који
користе угаљ (индексног броја 10 01 25); отпади који нису другачије
специфицирани (индексног броја 10 01 99); отпади од прераде шљаке
(индексног броја 10 02 01); непрерађена шљака (индексног броја 10 02 02 );
чврсти отпади из процеса третмана гаса другачији од оних наведених у 10 02
07 (индексног броја 10 02 08); отпад од млевења (индексног броја 10 02 10);
отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10 02 99); остаци
анода (индексног броја 10 03 02 ); отпадна глиница (индексног броја 10 03 05 );

пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15 (индексног
броја 10 03 16); отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од
оних наведених у 10 03 17 (индексног броја 10 03 18 ); прашина димног гаса
другачија од оне наведене у 10 03 19 (индексног броја 10 03 20); остале чврсте
честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама другачији од
оних наведених у 10 03 21 (индексног броја 10 03 22); чврсти отпади из
третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23 (индексног броја 10 03
24); отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 03 27
(индексног броја 10 03 28); отпади од третмана сланих шљака и црне згуре
другачији од оних наведених у 10 03 29 (индексног броја 10 03 30); отпади који
нису другачије специфицирани (индексног броја10 03 99); отпади који нису
другачије специфицирани (индексног броја 10 04 99); шљаке из примарне и
секундарне производње (индексног броја 10 05 01); остале чврсте честице и
прашина (индексног броја 10 05 04); отпади из третмана расхладне воде
другачији од оних наведених у 10 05 08 (индексног броја 10 05 09); згура и
пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 05 10 (индексног
броја 10 05 11); отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10
05 99); шљаке из примарне и секундарне производње (индексног броја 10 06
01); згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње
(индексног броја 10 06 02); остале чврсте честице и прашина (индексног броја
10 06 04); отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10
06 09 (индексног броја 10 06 10); отпади који нису другачије специфицирани
(индексног броја 10 06 99); шљаке из примарне и секундарне производње
(индексног броја 10 07 01); згура и пливајућа пена/шљака из примарне и
секундарне производње (индексног броја 10 07 02); чврсти отпади из третмана
гаса (индексног броја 10 07 03);остале чврсте честице и прашина (индексног
броја 10 07 04); отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10
07 99); чврсте честице и прашина (индексног броја 10 08 04); остале шљаке
(индексног броја 10 08 09); згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних
наведених у 10 08 10 (индексног броја 10 08 11); отпади који садрже угљеник из
анодног процеса другачији од оних наведених у 10 08 12 (индексног броја 10 08
13); струготине са аноде (индексног броја 10 08 14); прашина димног гаса
другачија од оне наведене у 10 08 15 (индексног броја 10 08 16); отпади који
нису другачије специфицирани (индексног броја 10 08 99); шљака из пећи
(индексног броја 10 09 03); језгра и калупи за ливење који нису прошли процес
изливања другачији од оних наведених у 10 09 05 (индексног броја 10 09 06);
језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних
наведених у 10 09 07 (индексног броја 10 09 08); прашина димног гаса
другачија од оне наведене у 10 09 09 (индексног броја 10 09 10); остале чврсте
честице другачије од оних наведених у 10 09 11 (индексног броја 10 09 12);
отпадна везива другачија од оних наведених у 10 09 13 (индексног броја 10 09
14); отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 09 15
(индексног броја 10 09 16); отпади који нису другачије специфицирани
(индексног броја 10 09 99); шљака из пећи (индексног броја 10 10 03); језгра и
калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних
наведених у 10 10 05 (индексног броја 10 10 06); језгра и калупи за ливење који
су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07 (индексног
броја 10 10 08); прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09
(индексног броја 10 10 10); остале чврсте честице другачије од оних наведених
у 10 10 11 (индексног броја 10 10 12); отпадна везива другачија од оних
наведених у 10 10 13 (индексног броја 10 10 14); отпадни индикатор пукотина
другачији од оног наведеног у 10 10 15 (индексног броја 10 10 16); отпади који
нису другачије специфицирани (индексног броја 10 10 99); чврсте честице и
прашина (индексног броја 10 12 03); одбачени калупи (индексног броја 10 12
06); отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10 12 99);
отпади који нису другачије специфицирани (индексног броја 10 13 99); отпади

из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини (индексног
броја 11 02 03); отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних
наведених у 11 02 05 (индексног броја 11 01 06); отпади који нису другачије
специфицирани (индексног броја 11 01 99); тврди цинк (индексног броја 11 05
01); пепео од цинка (индексног броја 11 05 02); отпади који нису другачије
специфицирани (индексног броја 11 05 99); стругање и обрада ферометала
(индексног броја 12 01 01); прашина и честице ферометала (индексног броја 12
01 02); стругање и обрада обојених метала (индексног броја 12 01 03); прашина
и честице обојених метала (индексног броја 12 01 04); отпади од заваривања
(индексног броја 12 01 13); машински муљеви другачији од оних наведених у
12 01 14 (индексног броја 12 01 15); отпади од горивих материјала другачији од
оног наведеног у 12 01 16 (индексног броја 12 01 17); потрошена тела за
млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20
(индексног броја 12 01 21); отпади који нису другачије специфицирани
(индексног броја 12 01 99); метална амбалажа (индексног броја 15 01 04);
отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
(индексног броја 16 01 06); кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01
11 (индексног броја 16 01 12); резервоари за течни гас (индексног броја 16 01
16);ферозни метал (индексног броја 16 01 17); обојени метал (индексног броја
16 01 18); одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
(индексног броја 16 02 14); компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије
од оних наведених у 16 02 15 (индексног броја 16 02 16); гасови у боцама под
притиском другачији од оних наведених у 16 05 04 (индексног броја 16 05 05);
алкалне батерије (изузев 16 06 03 индексног броја 16 06 04); друге батерије и
акумулатори (индексног броја 16 06 05); отпади који нису другачије
специфицирани (индексног броја 16 07 99); истрошени катализатори који
садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, паладијум, иридијум или платину
(изузев 16 08 07 индексног броја 16 08 01); истрошени катализатори који
садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије
специфицирани (индексног броја 16 08 03); истрошени течни катализатори за
каталитички крекинг (изузев 16 08 07 индексног броја 16 08 04); облоге на бази
угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од
оних наведених у 16 11 01 (индексног броја 16 11 02); остале облоге и
ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних
наведених у 16 11 03 (индексног броја 16 11 04); облоге и ватростални
материјали из неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05
(индексног броја 16 11 06); бакар, бронза, месинг (индексног броја 17 04 01);
алуминијум (индексног броја 17 04 02); олово (индексног броја 17 04 03); цинк
(индексног броја 17 04 04); гвожђе и челик (индексног броја 17 04 05); калај
(индексног броја 17 04 06); мешани метали (индексног броја 17 04 07); каблови
другачији од оних наведених у 17 04 10 (индексног броја 17 04 11); оштри
инструменти (изузев 18 01 03 индексног броја 18 01 01); оштри инструменти
(изузев 18 02 02 индексног броја 18 02 01); материјали који садрже гвожђе
извађени из шљаке (индексног броја 19 01 02); шљака другачија од оне
наведене у 19 01 11 (индексног броја 19 01 12); солидификовани отпади
другачији од оних наведених у 19 03 06 (индексног броја 19 03 07); отпад од
гвожђа и челика (индексног броја 19 10 01); отпад од обојених метала
(индексног броја 19 10 02); метали који садрже гвожђе (индексног броја 19 12
02); обојени метали (индексног броја 19 12 03); батерије и акумулатори
другачији од оних наведених у 20 01 33 (индексног броја 20 01 34); одбачена
електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23
и 20 01 35 (индексног броја 20 01 36) и метали (индексног броја 20 01 40).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :

Радни процес складиштења и третмана реализује се на катастарској

парцели број 1727/1 КО Мала Крсна у улици Железничкој бб. Укупна
површина катарске парцеле износи 10ha 09a 78m, од чега оператер користи
користи 34 a 67м². На комплексу су смештени: избетонирани плато, шредерсецкалица, колска вага VL-MI 02 Лекић, капацитета 50т и вагарска кућица.
Простор на отвореном за складиштење неопасног отпада од улаза у
комплекс до задње стране је бетониран. Простор на отвореном се користи за
складиштење отпада, манипулацију теретних возила и возила унутрашњег
транспорта. Изведене су интерне саобраћајнице. Допремање отпадних
материја врше добављачи по захтеву лица задуженог за набавку, својим
транспортним средствима или сам оператер. Материјали се допремају на
простор за пријем. На том простору лице задужено за пријем, организује
мерење и истовар. Отпад се складишти на отвореном простору, на
избетонираној површини. Мерење се врши на колској ваги, капацитета 50т,
која се налази у оквиру простора за пријем и разврставање. Капацитет
постројења за управљање отпадом је 300 тона дневно или 150 000т на
годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које друге врсте
неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство: камион са грајфером и виљушкари
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада примени
мере заштите утврђене решењем број 501-150/2013-05 од 06.11.2013.године,
издатим од Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,
пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за урбанистичкограђевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту
животне средине ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају
престанка рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз
захтев за издавање дозволе и да по престанку рада постројења или његовог
дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад постројења.

Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.

11.

12.

Промене:
а) измена дозволе Решење бр. 501-450/2014-05 од 12.11.2014.године ( у прилогу);
- допуна дозволе Решење бр. 501-22/2015-05 од 15.05.2015.године (у прилогу).
- измена дозволе Решење бр. 501-290/2016-05 од 04.11.2016.године ( у прилогу);
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 50
Број досијеа: 501-106/2014-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: ''ARES '' Привредно друштво за превоз

робе у друмском саобраћају д.о.о. Смедерево, Ул. Ивана Гундулића бр.7/2
Регистарски број или име и лични број: 17181645
5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 50 од 17.03.2014. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 17.03.2014.године /до/17.03.2019. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: папирна и картонска амбалажа (индексног броја 15 01
01); пластична амбалажа (индексног броја 15 01 02); обојени метали
(индексног броја 19 12 03); пластика и гума (индексног броја 19 12 04);
пластика (индексног броја 20 01 39) и метали (индексног броја 20 01 40) који су
класификовани као неопасан отпад.

Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 114/2013);
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада;
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.

Превозно средство: камион шлепер
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља друмским саобраћајем са адекватно опремљеним
возилом за превоз неопасног отпада, односно на начин да се спречи расипање
или испадање отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се
спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 51
Број досијеа: 501-94/2014-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Малиша Милошевић пр Угоститељска

радња '' SD Karting '' из Смедерева, Ул. Мишарска бр. 4
Регистарски број или име и лични број: 62986433
5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 51 од 17.03.2014. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 17.03.2014.године /до/17.03.2019. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: папирна и картонска амбалажа (индексног броја 15 01
01); пластична амбалажа (индексног броја 15 01 02); дрвена амбалажа
(индексног броја 15 01 03); метална амбалажа (индексног броја 15 01 04);
композитна амбалажа (индексног броја
15 01 05); мешана амбалажа
(индексног броја 15 01 06); стаклена амбалажа (индексног броја 15 01 07);
отпадне гуме (индексног броја 16 01 03); отпадна возила која не садрже ни
течности ни друге опасне компоненте (индексног броја 16 01 06); бакар,
бронза, месинг (индексног броја 17 04 01); гвожђе и челик (индексног броја
17 04 05); мешани метали (индексног броја 17 04 07); папир и картон
(индексног броја 20 01 01); стакло (индексног броја 20 01 02); пластика
(индексног броја 20 01 39); метали (индексног броја 20 01 40) и мешани
општински отпад (индексног броја 20 03 01) .
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу

документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 114/2013);
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада;
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камион
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља друмским саобраћајем са адекватно опремљеним
возилом за превоз неопасног отпада, односно на начин да се спречи расипање
или испадање отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се
спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 52
Број досијеа: 501-145/2014-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге '' Old obojeni metali ''
Д.О.О. Осипаоница, Ул. Гајска бр.2
Регистарски број или име и лични број: 20981920
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

6.

складиштење и третман неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 52 од 30.04.2014. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 30.04.2014.године /до/ 30.04.2024. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада:
отпад од метала (индексни број 02 01 10); отпади који нису другачије
специфицирани (индексни број 02 01 99); отпадна пластика (индексни број 02
01 04); отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи (индексни
број 03 03 08); отпадна кора и плута (индексни број 03 01 01); отпади од
кројења и завршне обраде (04 01 09); отпади од мешовитих материјала
импрегнирани текстил, еластомер, пластомер (индексни број 04 02 09); отпади
од непрерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 21); отпад од
прерађених текстилних влакана (индексни број 04 02 22); отпадна пластика
(индексни број 07 02 13); отпадни тонер за штампање који не садрже опасне
супстанце (индексни број 08 03 18); отпади од прераде шљаке (индексни број 10
02 01); непрерађена високопећна шљака (индексни број 10 02 02); језгра и
калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних
наведених у 10 09 05 (индексни број 10 09 06); језгра и калупи за ливење који су
прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07 (индексни
број 10 09 08); језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања
другачији од оних наведених у 10 10 05 (индексни број 10 10 06); језгра и
калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних
наведених у 10 10 07 (индексни број 10 10 08); отпадна керамика, цигле

плочице и производи за граћевинарство (индексни број 10 12 08); стругање и
обрада ферометала (индексни број 12 01 01); прашина и честице ферометала
(индексни број 12 01 02); стругање и обрада обојених метала (индексни број 12
01 03); прашина и честице обојених метала (индексни број12 01 04); обрада
пластике (индексни број12 01 05); папирна и картонска амбалажа (индексни
број 15 01 01); пластична амбалажа (индексни број 15 01 02); дрвена амбалажа
(индексни број 15 01 03); метална амбалажа (индексни број 15 01 04); мешана
амбалажа (индексни број 15 01 06); стаклена амбалажа (индексни број 15 01
07); текстилна амбалажа (индексни број 15 01 09); отпадне гуме (индексни број
16 01 03); отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне
компоненте (индексни број 16 01 06); ферозни метал (индексни број 16 01 17);
обојени метал (индексни број 16 01 18); пластика (индексни број 16 01 19/17 02
03/20 01 39); стакло (индексни број 16 01 20/17 02 02/19 12 05/20 01 02); алкалне
батерије, изузев 16 06 03 (индексни број 16 06 04); друге батерије и
акумулатори (индексни број 16 06 05); остале облоге и ватростални материјал
из металуршких процеса другачији од наведених у 16 11 03 (индексни број 16
11 04); облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса
другачијих од наведених у 16 11 05/16 11 06, бетон(индексни број 17 01 01);
цигле (индексни број 17 01 02); цреп и керамика (индексни број 17 01 03);
мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и керамике које не
садрже опасне материје (индексни број 17 01 07); дрво (индексни број 17 02 01);
бакар, бронза, месинг (индексни број 17 04 01); алуминијум (индексни број 17
04 02); цинк (индексни број 17 04 04); гвожђе и челик (индексни број 17 04 05);
мешани метали (индексни број 17 04 07); каблови који не садрже опасне
супстанце (индексни број 17 04 11); солидификовани отпади другачијих од
оних наведених у 19 03 06 (индексни број 19 03 07); отпад од гвожђа и челика
(19 10 01); отпад од обојених метала (индексни број 19 10 02); папир и картон
(19 12 01/20 01 01); метали који садрже гвожђе (индексни број 19 12 04); обојени
метали (индексни број 19 12 03); пластика и гума (индексни број 19 12 04); дрво
које не садржи опасне супстанце (19 12 07/20 01 38); текстил (индексни број 19
12 08/20 01 11); батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33
(индексни број 20 01 34); одбачена електрична и електронска опрема другачија
од оних наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 (индексни број 20 01 36); метали
(индексни број 20 01 40); дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (индексни
број 20 01 38); стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01 01); мешани
метали (индексни број 17 04 07); метали који садрже гвожђе (индексни број 19
12 02); метали (индексни број 20 01 40) и отпади који нису другачије
специфицирани (индексни број 16 01 99).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :

Радни процес складиштења и третмана реализује се на катастарској
парцели број 5123/1 КО Осипаоница у улици Гајска бр.2. Укупна површина
катарске парцеле износи 20ари.
У оквиру постројења ''Рециклажни центар секундарних сировина''
налази се простор на отвореном за складиштење и третман неопасног отпада
(већи део површине чини тампонирана површина насута и набијена земљом и
шљунком ) и интерна саобраћајница.
Отпад се складишти на отвореном простору, на тампонираној
површини. Више од 20% складишног простора је манипулативни простор. На
улазу у складиште се налази ниско профилна, бетонска колска вага (30тона).
За мерење мањих количина отпада (обојени метали и сл.) користи се
децимална вага (30кг). Пре сваког улаза и излаза отпада, врши се мерење на
одговарајућим вагама и води се одговарајућа документација у складу са
законом. У зависности од класе отпада, метални отпад се одлаже на гомилама.
Капацитет постројења за управљање отпадом је 50 тона дневно или
2000т на годишњем нивоу.

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које друге врсте
неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство: камион са грајфером и виљушкари
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада примени
мере заштите утврђене решењем број 501-71/2014-05 од 06.03.2014.године,
издатим од Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,
пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за урбанистичкограђевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту
животне средине ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају

престанка рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз
захтев за издавање дозволе и да по престанку рада постројења или његовог
дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-198/2016-05 од 16.06.2016.г. (у прилогу)
Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-198/2016-05 од 16.06.2016.г.
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 53
Број досијеа: 501-188/2014-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' Papir servis FHB '' Д.О.О. из Умке, Ул. 13. октобра бр.1
Регистарски број или име и лични број: 20599685

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 53 од 07.05.2014. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 07.05.2014.године /до/ 07.05.2024. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада:
папирна и картонска амбалажа (индексног броја 15 01 01); пластична
амбалажа (индексног броја 15 01 02); пластика и гума (индексног броја 19 12
04) и пластика (индексног броја 20 01 39).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :

Радни процес складиштења и третмана реализује се на катастарској
парцели број 137/10 КО Колари, у улици Коларској бб. Укупна површина
катарске парцеле износи 40 ари. У оквиру постројења комплекса трансфер
станице налазе се следеће функционално повезане целине: административни
део, складишна хала, надстрешница и бетонирани плато. Административни
део је смештен у приземљу пословно стамбеног објекта. Објекат је габарита 15
х 13м, спратности ''П+1'', укупне површине 195м², (према Уговору о закупу
користи се само приземље у површини од 120м²). У склопу приземља су
канцеларијски простор, мокри чвор и сала за одмор радника. Складишна хала
је простор габарита 12,15х 32,25м, нето површине П=384м², спратности ''П''приземље. Објекат је изведен као једнобродна хала и подељена на: део за
сортирање робе пре балирања, део за складиштење ринфузне фолије и део за
складиштење ринфузне архиве. У средишњем делу је смештена преса за
пресовање сортиране робе. Надстрешница је простор габарита 6,00 х 20,00м,
укупне површине 120,00м², који се налази у крајњем источном делу локације.
Намењена је за лагер балираног неопасног отпада. Бетонски плато је
површине габарита 38,00 х 42,00м, укупне површине 1.600,00м². На његовом

средишњем делу у правцу велике улазне капије се налази колска вага
носивости 20тона са навозном рампом. На крајњем јужном делу платоа су
смештени метални контејнери. Капацитет постројења за управљање отпадом
је 10 тона дневно или 2400т на годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које друге врсте
неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство: камиони и виљушкар
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада примени
мере заштите утврђене решењем број 501-69/2013-05 од 18.06.2013.године,
издатим од Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,
пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за урбанистичкограђевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту
животне средине ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају
престанка рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз
захтев за издавање дозволе и да по престанку рада постројења или његовог
дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.

11.

12.

Промене:
а) допуна дозволе Решење бр. 501-130/2017-05 од 20.04.2017.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 54
Број досијеа: 501-264/2014-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' Harsco Metals '' D.O.O. Радинац,
Регистарски број или име и лични број: 17535145

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

складиштење и третман неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 54 од 24.06.2014. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 24.06.2014.године /до/ 24.06.2024. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада:
отпади од прераде шљаке (индексног броја 10 02 01); непрерађена шљака
(отпадна конверторска троска, непрерађена челичанска и високо пећна
шљака индексног броја 10 02 02) и отпади који нису другачије специфицирани
(индексног броја 10 02 99).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :

''Harsco Metals'' доо Смедерево је Уговором бр. 255 од 19.03.2004. године
и Анексом уговора бр. 1233 од 21.06. 2007.године, изнајмио од US Steel Serbia
d.o.o. (Железаре Смедерево) следеће површине и простор : део кат. парц. бр.
2571 КО Радинац, површине 2019м², део објекта на кат. парц.бр. 2571/1 КО
Радинац, хала ливница у површини од 1950м², кат.парц.бр. 2571/11 КО
Радинац површине 1997м², кат.парц.бр. 2571/12 КО Радинац површине 8403м²,
кат. парц.бр. 2571/13 КО Радинац површине 2828м², кат.парц. бр. 2571/14 КО
Радинац површине 5750м². Капацитет прераде челичанске шљаке износи око
14 600 тона/месечно. Од те количине се добије 7 450 тона металичног отпада
који се враћа у производњу. Неметалична фракција која остаје након
третмана је сепарисана на различите гранулације. Око 1 000 т неметаличне
фракције челичанске шљаке гранулације 0-20-мм и 25 -75 мм враћа се
Железари, док се остатак депонује на Постројењу за управљање отпадом - што
је количина од око 3 000 т.

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које друге врсте
неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство: Оператер поседује четири дампер камиона, четири
утоварача, два багера, једну аутоцистерну за воду, једну мобилну цистерну за
дизел, и помоћне машине: виљушкар, мини утоваривач и сл.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при
обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада примени
мере заштите утврђене решењем број 353-02-895/2007-02 од 02.04.2014.године,
издатим од Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине
Републике Србије.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава Плана за затварање постројења
приложеног уз захтев за издавање дозволе и да по престанку рада постројења
или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 55
Број досијеа: 501-9/2015-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Дејан Јосић пр сакупљање и трговина отпадом '' Alen Stil '' Смедерево, Ул.
Шалиначка бр. 34
Регистарски број или име и лични број: 62737816
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење

6.

неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 55 од 06.02.2015. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 06.02.2015.године /до/ 06.02.2025. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада:
отпад од метала (индексни број 02 01 10), стругање и обрада ферометала
(индексни број 12 01 01), прашина и честице ферометала (индексни број 12 01
02), стругање и обрада обојених метала (индексни број 12 01 03), прашина и
честице обојених метала (индексни број 12 01 04), метална амбалажа (индексни
број 15 01 04), отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне
компоненте (индексни број 16 01 06), ферозни метал (индексни број 16 01 17),
обојени метал (индексни број 16 01 18), компоненте уклоњене из одбачене
опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 (индексни број 16 02 16), друге
батерије и акумулатори (индексни број 16 06 05), одбачена опрема другачија од
оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 ( индексни број 16 02 14), бакар, бронза,
месинг (индексни број 17 04 01), алуминијум (индексни број 17 04 02), цинк
(индексни број 17 04 04), гвожђе и челик (индексни број 17 04 05), мешани
метали (индексни број 17 04 07), каблови који не садрже опасне супстанце
(индексни број 17 04 11), солидификовани отпади другачијих од оних
наведених у 19 03 06 (индексни број 19 03 07), отпад од гвожђа и челика
(индексни број 19 10 01), отпад од обојених метала (индексни број 19 10 02),
обојени метали (индексни број 19 12 03), батерије и акумулатори другачији од
оних наведених у 20 01 33(индексни број 20 01 34), одбачена електрична и
електронска опрема другачија од оних наведених у 20 01 21,20 01 23 и 20 01 35
(индексни број 20 01 36), метали (индексни број 20 01 40).

Локација, капацитет постројења и кратак опис :

Радни процес складиштења се реализује на катастарској парцели број 559/3
КО Смедерево, у улици Шалиначкој бр. 34. Укупна површина катарске
парцеле износи 5,15 ари. У оквиру постројења се налази простор на отвореном
за складиштење неопасног отпада-тампонирани плато и складиштени објекат
за обојене метале. Отпад се складишти на отвореном простору, на
тампонираној површини, П= 415м², на коме се врши привремено складиштење
појединих врста отпадног гвожђа. Складиштени објекат за обојене метале је
приземне спратности и укупне површине 100м². Од уређаја и опреме оператер
поседује: вагу носивости 1000кг, жичане корпе (мрежасте контејнере, металне
контејнере и џамбо вреће). Максимални планирани капацитет предметног
складишта 500т на годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које врсте
неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења неопасног отпада примени мере заштите
утврђене решењем број 501-460/2014-05 од 26.12.2014.године, издатим од
Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове, Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове
саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Оператер је уз захтев за издавање дозволе

приложио План заштите од удеса.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава Плана за затварање постројења
приложеног уз захтев за издавање дозволе и да по престанку рада постројења
или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад постројења.

Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и
доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине, а
нарочито да води евиденцију о количини и врсти преузетих електричних или
електронских прозвода и податке о томе доставља Агенцији.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 56
Број досијеа: 501-98/2015-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

x

Транспорт

x

Складиштење

х

Третман

x

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво '' Радком БГД '' , Угриновачки пут бр. 92А
Регистарски број или име и лични број: 20837381

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за сакупљање,
транспорт, складиштење и третман неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 56 од 25.03.2015. године

9.

Рок важности дозволе
- за складиштење и третман: /од/ 25.03.2015.године /до/ 25.03.2025. године;

- за сакупљање и транспорт : /од / 25.03.2015.године / до / 25.03.2020.године.

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада:
отпади од прераде шљаке (индексни број 10 02 01), непрерађена шљака
(индексни број 10 02 02), отпад од млевења (индексни број 10 02 10), отпади
који нису другачије специфицирани (индексни број 10 02 99), шљака из пећи
(индексни број 10 09 03), стабилизовани отпади другачији од оних наведених
у 19 03 04 (индексни број 19 03 05), солидификовани отпади другачији од
оних наведених у 19 03 06 (индексни број 19 03 07), отпад од гвожђа и челика
(индексни број 19 10 01), остале фракције другачије од оних наведених у 19
10 05 (индексни број 19 10 06), метали који садрже гвожђе (индексни број 19
12 02), други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког
третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 (индексни број 19 12
12)
Локација, капацитет постројења и кратак опис :

Оператер постројења своју делатност управљања отпадом обавља у
оквиру индустријског комплекса Железаре Смедерево д.о.о. на делу
катастарске парцеле број 2571/2 КО Радинац, у Радинцу, површине 50ари, на
којој нема изграђених објеката.
Оператер постројења је закључио Уговор о продаји отпадне високопећне
комадасте троске, бр. 721 од 25.12.2014.године и Уговор о закупу број 02-

12/2014 од 25.12.2014. године. Оператер не прима други отпад на локацији осим
отпадне високопећне троске. Складиштење и третман се врши на површини од
50 ари на којој нема објеката, све се дешава на отвореном платоу.
Технолошки поступак се састоји од обављања следећих операција :
допремање отпадне високопећне троске сопственим транспортним
средствима, пријем, привремено складиштење, израда документа о
преузимању отпада, третман отпада при чему настају јаловина и метални део,
привремено складиштење металног дела и јаловине, предаја фракција
овлашћеним оператерима.
Опрему коју оператер користи за обављање делатности управљања
отпадом у предметном Постројењу чини: опрема за унутрашњи транспортутоваривачи, багер, опрема за транспорт ван постројења-транспортна возила,
камион, багери-гусеничари, техничка и колска вага . Количина отпадне
троске коју ће оператер третирати не прелази 70 тона/дневно.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које врсте
неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
Превозно средство: каминон, багери, виљушкар идр.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
неопасног отпада примени мере заштите утврђене решењем број 501-94/201505 од 23.03.2015.године, издатим од Одељења за урбанистичко-комуналне,
имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за
урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине,
Групе за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: Оператер је уз захтев за издавање дозволе

приложио План заштите од удеса.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава Плана за затварање постројења
приложеног уз захтев за издавање дозволе и да по престанку рада постројења
или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад постројења.

Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.

11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе, Решење бр.501-408/2017-05 од 23.10.2017.г. (у прилогу )
Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-408/2017-05 од 23.10.2017.г.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 57
Број досијеа: 501-210/2015-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Привредно друштво за трговину ''Дунав

трговина'' Д.О.О. Смедерево, Ул. Вучачка бр. 1
Регистарски број или име и лични број: 20608358
5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне,

имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 57 од 16.07.2015. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 16.07.2015.године /до/16.07.2020. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпадни пепео од сагоревања угља (индексног броја
10 01 02)
Локација, капацитет постројења и кратак опис :
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 114/2013);
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада;
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камион
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља друмским саобраћајем са адекватно опремљеним
возилом за превоз неопасног отпада, односно на начин да се спречи расипање
или испадање отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се

спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 58
Број досијеа: 501-341/2015-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: А.Д. '' Милан Благојевић '' Смедерево, Ул. Ђуре Стругара бр. 20
Регистарски број или име и лични број: 07342756

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење

неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 58 од 30.10.2015. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 30.10.2015.године /до/ 30.10.2025. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01
01), папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01), дрвена амбалажа
(индексни број 15 01 03), пластична амбалажа (индексни број15 01 02).
Локација, капацитет постројења и кратак опис :

Постројење за управљање отпадом - складиште се налази на катастарској
парцели број 526/2 КО Смедерево, у улици Ђуре Стругара бр. 20, у Смедереву.
Укупна површина катарске парцеле износи 6 ха 05ари и 31м². На предметној
локацији се налазе простори следеће намене: портирница, управна зграда,
алатница, стара управна зграда, архива, прототип, заштитна радионица,
машинско одржавање, енергетика, производна хала (у којој се обавља
механичка обрада, хемијска обрада и монтажа готових производа), главни
магацин, котларница, 4 магацина, гасна станица, акумулаторска станица,
гаража, столарска радионица, котларница бајцера, бунар техничке воде,
складиште боца за гас, црпна станица, стражара, магацин секундарних
сировина, стражара, надстрешница (магацин алата), магацин галванизације,
''Торекс'' – систем за проветравање, магацин готових производа (који се
налази на локацији Предузећа ''Фаграм''), царинско складиште на отвореном
и надстрешница на отвореном за складиштење неопасног отпада. Отпад се
складишти на отвореном простору, (бетонираној површини предвиђеној за ту
намену), у магацину секундарних сировина а у погонима у прописано
обележеним контејнерима .

Процес управљања неопасним отпадом обухвата сакупљање, привремано
складиштење и збрињавање - отпрема неопасног отпада, који настаје у оквиру
предузећа за производњу електричних и неелектричних апарата за
домаћинство. Отпад се раздваја на месту настанка у обележене посуде (канте,
бурићи, контејнери). Максимални капацитет складиштења отпада је 500 тона
на годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које врсте
неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи
извештај Агенцији за заштиту животне средине, а нарочито да води
евиденцију о количини и врсти преузетих електричних или електронских
прозвода и податке о томе доставља Агенцији.
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења неопасног отпада примени мере заштите
утврђене решењем број 501-184/2015-05 од 02.07.2015.године, издатим од
Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове, Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове
саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација (пожар) поступа се

по Плану евакуације и Упутствима за поступање у случају пожара, који се
налазе на видним местима у кругу Предузећа.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је у случају престанка

рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и

88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и
доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине, а
нарочито да води евиденцију о количини и врсти преузетих електричних или
електронских прозвода и податке о томе доставља Агенцији.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.

11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 59
Број досијеа: 501-375/2015-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

х

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Јавно комунално предузеће Чистоћа

Смедерево, Ул. Шалиначка бб
5.

Регистарски број или име и лични број: 20782625
Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: интегрална дозвола за

сакупљање и транспорт неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 59 од 23.11.2015. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 23.11.2015.године /до/23.11.2020. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада:
Локација, капацитет постројења и кратак опис : отпадна пластика (индексни број 07

02 13), папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01), пластична
амбалажа (индексни број 15 01 02 ), дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03),
метална амбалажа (индексни број 15 01 04 ), композитна амбалажа (индексни
број 15 01 05), мешана амбалажа (индексни број 15 01 06), стаклена амбалажа
(индексни број 15 01 07), текстилна амбалажа (индексни број 15 01 09),
апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одећа
другачија од оних наведених у 15 02 02 (индексни број 15 02 03), потрошне
гуме (индексни број 16 01 03), одбачена возила (индексни број 16 1 04), стара
возила која не садржени течности ни друге опасне компоненте (идексни број
16 01 06), ферозни метали (инексни број 16 01 17), обојени метали (индексни
број 16 01 18), пластика (индексни број 16 01 19), стакло (индексни број 16 01
20), компоненте које нису другачије специфициране (индексни број 16 01 22),
отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 16 01 99), папир и
картон (индексни број 19 12 01 ), метали који садрже гвожђе (индексног броја
19 12 02), обојени метали (индексног броја 19 12 03), пластика и гума
(индексног броја 19 12 04), стакло (индексни број 19 12 05), папир и картон
(индексни број 20 01 01), стакло (индексни број 20 01 02), пластика (индексни
број 20 01 39), метали (индексни број 20 01 40), биодеграбилни отпад (индексни
број 20 02 01) и остали небиодеграбилан отпад (индексни број 20 02 03).

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 114/2013);
- да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада;
- да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу
надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: камион
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да

током рада постројења спроводи следеће мере заштите животне средине:
- да превоз обавља друмским саобраћајем са адекватно опремљеним
возилом за превоз неопасног отпада, односно на начин да се спречи расипање
или испадање отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се
спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине;
- да у случају загађења насталог у току транспорта, санира настало
загађење;
- да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора
да прати Документ о кретању отпада.
- да води и чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две
године;
- да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са
прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно
оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике

извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе, Решење број 501-418/2017-05 од 14.11.2017.г. (у прилогу)
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 60
Број досијеа: 501-384/2015-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

х

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' Фрувита '' Д.О.О. Београд, Тошин бунар 272
Регистарски број или име и лични број: 17404512

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење

неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 60 од 08.12.2015. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 08.12.2015.године /до/ 08.12.2025. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: муљеви од прања, чишћења, љуштења,
центрифугирања (индексни број 02 03 01), отпади који нису другачије
специфицирани (индексни број 02 07 99), папирна и картонска амбалажа
(индексни број 15 01 01), пластична амбалажа (индексни број 15 01 02), дрвена
амбалажа (индексни број 15 01 03), метална амбалажа (индексни број 15 01 04),
композитна амбалажа (индексни број 15 01 05),
Локација, капацитет постројења и кратак опис :

Оператер постројења обавља складиштење неопасног отпада на
катастарској парцели број 926/1 КО Колари, у Коларима. Укупна површина
катарске парцеле износи 6 ха 87ари и 54м². На предметној локацији су
изграђени следећи објекти: пословно-производни објекат за примарну прераду
воћа, који се састоји од више међусобно одвојених делова и то: објекат прераде
воћа спратности П+1, надстрешница са базенима за пријем воћа, спратности
П, надстрешница са линијом за прераду воћа, спратности П и темељна плоча
са резервоарима за складиштење воћа, пословно–производни објекат
пунионице са магацином готових производа, магацином амбалаже и
хладњачом, управна зграда са лабораторијом, пословни објекат – просторија
за раднике, спратности П, који се састоји од трпезарије за исхрану радника са
дистрибутивном кухињом, гардеробом са санитаријама и тушевима,
санитаријама за раднике, као и од остава, подстанице и осталих помоћних
просторија. На уласку у комплекс налази се објекат портирнице.
Складиштење наведеног отпада се врши на отвореном платоу у

северозападном делу предметне парцеле поред објекта пунионице са
магацином .
За потребе наведене делатности оператер постројења ће користити
следеће уређаје и опрему: камион марке Volvo модел FL 6 H42R 16 S,
приколица марке SCS 24/L 13.62/L, теретно возило марке MAN модел
18.510FTL, виљушкар (пет комада), колска вага капацитета 50 тона.
Основни процеси који се одвијају на предметној локацији су сакупљање,
привремено складиштење и збрињавање-отпрема неопасног отпада, који
настаје у оквиру делатности Предузећа (прерада воћа, производња воћних
сокова, нектара и освежавајућих безалкохолних пића са воћним соком).
Максимални капацитет складиштења отпада је 300 тона на годишњем нивоу.

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да складиштење неопасног отпада врши у складу са законском регулативом и
на адекватан начин;
- да наведени отпад привремено складишти, врши физичку селекцију и чува
на локацији до предаје лицу које је регистровано, односно има дозволу за
управљање овом врстом отпада, као и да надлежни орган обавештава у
случају значајне промене (врсте отпада, повећање количина, промена
технологије и опреме и сл.) у обављању делатности управљања отпадом;
- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи;
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом. Забрањује се третман било које врсте
неопасног и инертног отпада;
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010);
- да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак
Документа о кретању отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени
гласник РС'', број 72/2009).
- да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи
извештај Агенцији за заштиту животне средине, а нарочито да води
евиденцију о количини и врсти преузетих електричних или електронских
прозвода и податке о томе доставља Агенцији.
Превозно средство: камион, приколица, теретно возило, виљушкари (пет комада)
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења неопасног отпада примени мере заштите
утврђене решењем број 501-132/2011-08 од 25.07.2011. године, издатим од
Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту
животне средине ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација (пожар) поступа се

по Плану заштите од удеса, који је приложен уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер постројења је дужан

да по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање
пре пуштања у рад постројења.

Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 61
Број досијеа: 501-26/2016-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' Global slag recycling '' Д.О.О. Београд-Стари град, Скендербегова 3/5
Регистарски број или име и лични број: 21114111

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за третман

неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 61 од 18.02.2016. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 18.02.2016.године /до/ 18.02.2026. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: непрерађена шљака (индексног броја 10 02 02)
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Оператер обавља третман неопасног
отпада на катастарској парцели број 2571/2 КО Радинац, у Радинцу (у кругу
Железаре Смедерево д.о.о.).
Основну услугу коју оператер пружа Железари Смедерево д.о.о. је
механички третман непрерађене високопећне шљаке на мобилном
дробиличном постројењу са магнетним сепаратором.
Опрема ће бити лоцирана у непосредној близини залиха високопећне
троске у кругу Железаре Смедерево д.о.о. и премештана према потреби на
друге локације по договору и уз сагласност власника троске. Троску ће из
расположивих залиха у мобилну дробилицу Atlas Copco Powercrusher,
утоваривати багер гусеничар CAT 323 DL.
У дробилици ће крупна троска бити издробљена на ситне фракције у
циљу да се из прерађеног материјала добије што већа количина металних
честица. Издробљени материјал долази на транспортну траку изнад које се
налази магнет, који из материјала на траци одваја - сепарира металне делове.
Тако из дробилице са једне стране посебно излази деметализирана троска
(шљака), а са друге метални делови. У самој дробилици долази до мерења
прерађене количине крупне ВП троске, о којој се води дневна евиденција.
Метални делови ће бити утоварени на камионе Железаре Смедерево доо и
одвожени са локације прераде крупне ВП троске. На исти начин ће се
поступати и са деметализираним материјалом, односно издробљеном шљаком.
Комплетан процес обавља се на отвореном простору, односно на

депонији шљаке. На локацији је планирано постављање следећих објеката:
контејнерски објекат за смештај радника, мобилна WC кабина и агрегат.
Опрема која ће се користити у предметном процесу је: мобилна чељусна
дробилица са магнетним сепаратором Atlas copco Powercrusher PC 1055 Jкапацитета 120-170t/h, утоваривач Kaelble SL 20 и багер гусеничар-CAT 323
DL.
Максимални капацитет третмана неопасног отпада је 660.000 тона на
годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада. Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности третмана неопасног отпада примени мере заштите
утврђене Решењем број 353-02-00128/2016-16 од 09.02.2016. године, издатим од
стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација (пожар) поступа се

по Плану заштите од удеса, који је приложен уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер постројења је дужан

да по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање
пре пуштања у рад постројења, а у свему према Плану за затварање
постројења за управљање отпадом, који је приложен уз захтев за издавање
дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 62
Број досијеа: 501-71/2016-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: '' Emporio Team '' Д.О.О. Београд, Партизанске авијације 4
Регистарски број или име и лични број: 20741449

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за складиштење и

третман неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 62 од 17.03.2016. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 17.03.2016.године /до/ 17.03.2026. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: отпади од прераде шљаке (индексни број 10 02 01),
непрерађена шљака (индексни број 10 02 02), отпад од млевења (индексни број
10 02 10), отпади који нису другачије специфицирани (индексни број 10 02 9),
шљака из пећи (индексни број 10 09 03), стабилизовани отпади другачији од
оних наведених у 19 03 04 (индексни број 19 03 05), солидификовани отпади
другачији од оних наведених у 19 03 06 ( индексни број 19 03 07), отпад од
гвожђа и челика (индексни број 19 10 01), остале фракције другачије од оних
наведених у 19 10 05(индексни број 19 10 06), метали који садрже гвожђе
(индексни број 19 12 02), други отпади (укључујући мешавине материјала) од
механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 (индексни
број 19 12 12).
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Оператер делатност управљања
неопасним отпадом (складиштење и третман) обавља на локацији која се
налази на к.п. број 2314/10 КО Липе I, Смедерево. Површина наведене парцеле
износи 2 хектара и 54 ара и на њој нема пословних објеката. Оператер врши
привремено складиштење и физички третман отпада дробљењем, магнетном
сепарацијом високопећне комадасте троске при чему настају метални део и
јаловина.
Основни процеси који ће се одвијати у предметном постројењу за
управљање отпадом су: допремање отпадне високопећне троске сопственим
транспортним средствима, пријем улазних сировина, третман наведеног
отпада при чему настају јаловина и метални део, привремено складиштење

металног дела и јаловине и предаја добијених фракција овлашћеним
оператерима.
Пријем се врши на основу Уговора са Железаром Смедерево доо, уз
попуњавање Документа о кретању отпада. Складиштење и третман се врше на
отвореном платоу. Третман високопећне комадасте троске врши се на следећи
начин: багер-гусеничар истреса око 1m3 отпадне троске на металну решетку,
другим багером-гусеничарем се спушта велики магнет у тако издвојени део
који одваја металне делове. Након хватања метални делови се пребацују у
камион, док се отпадна јаловина одвози на привремено складиштење до
отпреме оператерима у складу са Законом. Третманом настају отпадна
јаловина и метални део који се привремено складиште на изнајмљеном платоу
до отпреме.
Максимална дозвољена количина металног дела, отпадне јаловине и отпадне
високопећне троске ни у једном тренутку не сме да буде већа од 50.000 тона.
Количина отпадне троске коју ће оператер третирати неће прећи количину од
70 тона дневно. Планирана годишња количина отпада је 100.000 тона.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада. Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности складиштења и третмана неопасног отпада примени
мере заштите утврђене Решењем број 501-70/2016-05 од 10.03.2016.године,
издатим од стране Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне
послове, Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите
животне средине, Групе за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација (пожар) поступа се

по Плану заштите од удеса, који је приложен уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер постројења је дужан да

по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре
пуштања у рад постројења и да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за

његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-178/2017-05 од 19.05.2017.г. (у прилогу)
Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-178/2017-05 од 19.05.2017.г.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 63
Број досијеа: 501-204/2016-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге Стефан Уље

ДОО Смедерево, Ђуре Салаја бб
6.

Регистарски број или име и лични број: 21173711
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за третман -

складиштење неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 63 од 01.07.2016. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 01.07.2016.године /до/ 01.07.2026. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: 02 03 99 отпади који нису другачије специфицирани,
02 03 04 материјали неподобни за потрошњу или обраду, 19 08 09 смеше масти
и уља из сепарације уље/ вода које садрже само јестива уља и масноће, 20 01 25
јестива уља и масти, 20 01 99 остале фракције које нису другачије
специфициране, 20 03 99 комунални отпади који нису другачије
специфицирани и 20 03 01 мешани комунални отпад .
Локација, капацитет постројења и кратак опис : Оператер делатност управљања
неопасним отпадом (третман - складиштење отпадних јестивих уља), обавља
на локацији која се налази на катастарској парцели број 551 КО Смедерево, у
улици Ђуре Салаја бб. Површина наведене парцеле износи 93 ара и 21м² и на
њој постоји четири изграђена објекта. Оператер поседује Уговор о закупу за
део пословног - магацинског објекта бр.1, површине 208м² и канцеларијски
простор површине 37,76м².
Основни процеси који ће се одвијати у предметном постројењу за
управљање отпадом су: пријем отпадних јестивих уља, истовар посуда у
објекту, складиштење у магацинском простору, третман - отклањање
нечистоћа и отпрема оператерима који су регистровани за његово
збрињавање.
Отпадно јестиво уље се довози у постројење у непропусним посудама
које су погодне за њихово безбедно сакупљање и транспорт, и обележене на
прописан начин. Затим се врши њихов истовар и складиштење у магацинском

простору у одговарајућој амбалажи. У циљу добијања отпадног јестивог уља
погодног за коришћење у процесу добијања биодизела, отклањају се нечистоће
пребацивањем из једног у други IBC контејнер уз помоћ потапајуће пумпе са
филтером за фино механичко чишћење. Исталожене и исфилтриране
нечистоће су неопасан отпад и предају се оператеру који је регистрован за
његово збрињавање.
Максимална количина која се довози у складиште и третман износиће 5 тона
дневно. Максимална количина отпадног јестивог уља која се може наћи на
складишту у једном тренутку је 30 тона отпадних јестивих уља и масти.
Планирана количина отпадног јестивог уља које се складишти и третира на
месечном нивоу биће 50 тона.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да приликом пријема отпадних јестивих уља, уредно попуни Документ о
кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању
отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број
114/2013) .
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада. Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и Правилником о
условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (''Службени
гласник РС'', бр.71/2010)
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности третмана- складиштења неопасног отпада примени мере
заштите утврђене Решењем број 501-175/2016-05 од 06.06.2016.године, издатим
од стране Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове,
Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Групе за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација поступа се по

Плану заштите од удеса, који је приложен уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер постројења је дужан да

по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре
пуштања у рад постројења и да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010
и 14/2016) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.

11.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе Решење бр. 501-315/2017-05 од 25.08.2017.г. ( у прилогу )

12.

Напомене
Дозвола је брисана из регистра Решење бр. 501-315/2017-05 од 25.08.2017.г.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 64
Број досијеа: 501-159/2016-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Mikasa Green doo, Смедерево, ул. Алексабдра Матића бр.22
Регистарски број или име и лични број: 20831570

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за третман -

складиштење неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 64 од 11.07.2016. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 11.07.2016.године /до/ 11.07.2026. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: 15 01 01 папирна и картонска амбалажа; 15 01 02
пластична амбалажа; 15 01 03 дрвена амбалажа; 15 01 04 метална амбалажа; 15
01 05 композитна амбалажа; 15 01 06 мешана амбалажа; 15 01 07 стаклена
амбалажа; 16 01 03 отпадне гуме; 16 01 18 обојени метали; 16 01 19 пластика;
16 01 20 стакло; 17 02 01 дрво; 17 02 02 стакло; 17 02 03 пластика; 17 04 02
алуминијум; 17 04 05 гвожђе и челик; 17 04 07 мешани метали; 19 10 01 отпад
од гвожђа и челика; 19 12 01 папир и картон; 19 12 02 метали који садрже
гвожђе; 19 12 03 обојени метали; 19 12 04 пластика и гума; 19 12 05 стакло; 20
01 01 папир и картон; 20 01 02 стакло; 20 01 39 пластика и 20 01 40 метали.
Локација, капацитет постројења и кратак опис: Оператер делатност управљања
неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на катастарским
парцелама број 803/1 и 803/2 КО Липе II, на отвореном простору - платоу,
површине 12 ари, на којој се налази мањи монтажни објекат. Основни процеси
који ће се одвијати у предметном постројењу за управљање отпадом су: пријем
отпадних материјала, формирање документације, складиштење неопасног
отпада и отпрема материјала.
Дневни капацитет постројења за управљање отпадом не прелази количину од
700кг и то: пет амбалажа 400кг, најлон 50кг, картон 100кг, пластика 25 кг и
лименке 25кг. Укупан планирани капацитет постројења на годишњем нивоу
је 200 тона.

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада. Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности третмана- складиштења неопасног отпада примени мере
заштите утврђене Решењем број 501-131/2016-05 од 15.04.2016.године, издатим
од стране Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове,
Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Групе за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација поступа се по

Плану заштите од удеса, који је приложен уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер постројења је дужан да

по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре
пуштања у рад постројења и да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010
и 14/2016) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 65
Број досијеа: 501-168/2016-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Džona Metal D.O.O. Сараорци, краља Александра 10
Регистарски број или име и лични број: 21102466

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за третман -

складиштење неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 65 од 12.07.2016. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 12.07.2016.године /до/ 12.07.2026. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: 17 04 01 бакар, бронза, месинг, 02 01 10 отпад од
метала, 07 02 13 отпадна пластика, 12 01 01 стругање и обрада ферометала ,12
01 02 прашина и честице ферометала, 12 01 03 стругање и обрада обојених
метала, 12 01 04 прашина и честице обојених метала, 12 01 05 обрада пластике,
16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне
компоненте, 16 01 18 обојени метал, 16 01 19 пластика, 17 02 03 пластика, 20 01
39 пластика, 17 04 04 цинк, 17 04 05 гвожђе и челик, 17 04 07 мешани метали,
17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10, 19 10 02 отпад од
обојених метала, 19 12 02 метали који садрже гвожђе, 19 12 03 обојени метали,
19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког
третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, 20 01 40 метали; 15 01
01 папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 пластична амбалажа, 02 01 04
отпадна пластика (искључујући амбалажу), 16 02 16 компоненте уклоњене из
одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15, 20 01 36 одбачена
електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23
и 20 01 35, 15 01 03 дрвена амбалажа, 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног
у 19 12 06, 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37; 16 01 03 отпадне
гуме; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло; 19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 17 01 03
цреп и керамика; 19 12 01 папир и картон; 20 01 01 папир и картон; 17 02 01
дрво; 19 12 04 пластика и гума; 02 01 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 03 01 01 отпадна кора и плута; 03 01 99 отпади који нису

другачије специфицирани; 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад; 03 03 08
отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи; 03 03 99
отпади који нису другачије специфицирани; 04 01 09 отпади од кројења и
завршне обраде; 04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани
текстил, еластомер,пластомер; 08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији
од оног наведеног у 08 03 17; 09 01 10 камере за једнократну употребу; 09 01 12
камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних
наведених у 09 01 11; 09 01 99 отпади који нису другачије специфирани; 10 11
12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11; 10 12 08 отпадна
керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког
третмана); 15 01 04 метална амбалажа; 15 01 05 композитна амбалажа; 15 01 06
мешана амбалажа; 15 01 07 стаклена амбалажа; 15 01 09 текстилна амбалажа;
15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна
одећа другачији од оних наведених у 15 02 02; 16 01 22 компоненте које нису
другачије специфиране; 16 01 99 компоненте које нису другачије специфиране;
16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13; 16
06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03); 16 06 05 друге батерије и акумулатора;
16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких
процеса другачији од оних наведених у 16 11 01; 16 11 04 остале облоге и
ватростални материјали из металуршких
процеса другачији од оних
наведених у 16 11 03; 16 11 06 облоге и ватростални материјали из
неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05; 17 01 01
бетон; 17 01 02 цигле; 17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних
наведених у 17 03 01; 17 04 03 олово; 17 04 06 калај; 19 01 02 материјали који
садрже гвожђе извађени из шљаке;19 12 08 текстил; 20 01 10 одећа; 20 01 11
текстил; 20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01
33; 20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране; 19 10 06 лака
фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03; 16 01 12 кочионе
облоге другачије од оних наведених у 16 01 11; 17 01 07 мешавина или поједине
фракције бетона, цигле, плочице и керамике другачији од оних наведених у 17
01 06 ; 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02
13; 10 02 10 отпад од млевења; 10 04 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 10 08 14 струготине са аноде; 10 08 99 отпади који нису
другачије специфицирани; 12 01 13 отпади од заваривања; 12 01 99 отпади
који нису другачије специфицирани; 04 02 21 отпади од непрерађених
текстилних влакана; 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана; 10 01
03 летећи пепео тресета и сировог дрвета; 10 01 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 10 02 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 03 02
остаци анода; 18 01 04 отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним
захтевима због спречавања инфекције.
Оператер делатност управљања
неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на катастарским
парцелама број 1957/2 и 1988 КО Сараорци. Користи се објекат хале површине
300м² која се налази на катастарској парцели број 1988 и отворене складишне
површине са манипулативним платоом. Један део отворених површина је
избетониран, док је остали тампониран шљаком. Основне технолошке
операције су пријем, привремено складиштење, третман и отпремање отпада.
Опрема која се користи: алигатор маказе, машина за скидање
изолације, ручни алат и опрема за чување отпада (екоконтејнери, џамбо вреће,
бурад, метални контејнери рафови и сл.)
Планирана годишња количина отпада је 3 500 тона. Максимални дневни
капацитет складишта је 20 тона.
Локација, капацитет постројења и кратак опис:

Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна

средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада. Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности третмана- складиштења неопасног отпада примени мере
заштите утврђене Решењем број 501-113/2016-05 од 06.04.2016.године, издатим
од стране Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове,
Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Групе за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација поступа се по

Плану заштите од удеса, који је приложен уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер постројења је дужан да

по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре
пуштања у рад постројења и да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010
и 14/2016) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 66
Број досијеа: 501-62/2017-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Salve Second DOO Смедерево, Шалиначка бб
Регистарски број или име и лични број: 21239518

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за третман -

складиштење неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 66 од 20.04.2017. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 20.04.2017.године /до/ 20.04.2027. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: 19 10 01 отпад од гвожђа и челика, 17 04 02
алуминијум, 17 04 01 бакар, бронза, месинг, 02 01 10 отпад од метала, 07 02 13
отпадна пластика, 12 01 01 стругање и обрада ферометала ,12 01 02 прашина и
честице ферометала, 12 01 03 стругање и обрада обојених метала, 12 01 04
прашина и честице обојених метала, 12 01 05 обрада пластике, 16 01 06 отпадна
возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте, 16 01 17
ферозни метал, 16 01 18 обојени метал, 16 01 19 пластика, 17 02 03 пластика, 20
01 39 пластика, 17 04 04 цинк, 17 04 05 гвожђе и челик, 17 04 07 мешани
метали, 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10, 19 10 02 отпад
од обојених метала, 19 12 02 метали који садрже гвожђе, 19 12 03 обојени
метали, 19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од
механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, 20 01 40
метали; 15 01 01 папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 пластична амбалажа,
02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу), 16 02 16 компоненте
уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15, 20 01 36
одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01
21, 20 01 23 и 20 01 35, 15 01 03 дрвена амбалажа, 19 12 07 дрво другачије од
оног наведеног у 19 12 06, 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37;
16 01 03 отпадне гуме; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло; 19 12 05 стакло; 20 01 02
стакло; 17 01 03 цреп и керамика; 19 12 01 папир и картон; 20 01 01 папир и

картон; 17 02 01 дрво; 19 12 04 пластика и гума; 02 01 99 отпади који нису
другачије специфицирани; 03 01 01 отпадна кора и плута; 03 01 99 отпади који
нису другачије специфицирани; 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад; 03 03 08
отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи; 03 03 99
отпади који нису другачије специфицирани; 04 01 09 отпади од кројења и
завршне обраде; 04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани
текстил, еластомер,пластомер; 08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији
од оног наведеног у 08 03 17; 09 01 10 камере за једнократну употребу; 09 01 12
камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних
наведених у 09 01 11; 09 01 99 отпади који нису другачије специфирани; 10 11
12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11; 10 12 08 отпадна
керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког
третмана); 15 01 04 метална амбалажа; 15 01 05 композитна амбалажа; 15 01 06
мешана амбалажа; 15 01 07 стаклена амбалажа; 15 01 09 текстилна амбалажа;
15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна
одећа другачији од оних наведених у 15 02 02; 16 01 22 компоненте које нису
другачије специфиране; 16 01 99 компоненте које нису другачије специфиране;
16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13; 16
06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03); 16 06 05 друге батерије и акумулатора;
16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких
процеса другачији од оних наведених у 16 11 01; 16 11 04 остале облоге и
ватростални материјали из металуршких
процеса другачији од оних
наведених у 16 11 03; 16 11 06 облоге и ватростални материјали из
неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05; 17 01 01
бетон; 17 01 02 цигле; 17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних
наведених у 17 03 01; 17 04 03 олово; 17 04 06 калај; 19 01 02 материјали који
садрже гвожђе извађени из шљаке;19 12 08 текстил; 20 01 10 одећа; 20 01 11
текстил; 20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01
33; 20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране; 19 10 06 лака
фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03; 16 01 12 кочионе
облоге другачије од оних наведених у 16 01 11; 17 01 07 мешавина или поједине
фракције бетона, цигле, плочице и керамике другачији од оних наведених у 17
01 06; 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13;
10 02 10 отпад од млевења; 10 04 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 10 08 14 струготине са аноде; 10 08 99 отпади који нису
другачије специфицирани; 12 01 13 отпади од заваривања; 12 01 99 отпади
који нису другачије специфицирани; 04 02 21 отпади од непрерађених
текстилних влакана; 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана; 10 01
03 летећи пепео тресета и сировог дрвета; 10 01 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 10 02 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 03 02
остаци анода; 18 01 04 отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним
захтевима због спречавања инфекције.
Оператер делатност
управљања неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на на
катастарској парцели број 559/12 КО Смедерево, у улици Шалиначкој бб, у
Смедереву, на којој је изграђен објекат површине 80м², спратности По+П.
Предметни објекат се користи за административне потребе и складиштење
мањих количина неопасног отпада. Рад постројења за управљање отпадом
обухвата следеће операције: преузимање и пријем, складиштење, третман и
отпремање отпада. Опрема која се користи: опрема за унутрашњи транспорт
(виљушкар), мерна опрема (колска и мала вага), апарат за аутогено сечење,
ручни прибор и алат.
Планирана годишња количина отпада је 10.000 тона и то: обојени и
ферозни материјали 3000 тона, пластика 100 тона, гума 800 тона, папир 100
тона и остали отпад 20 тона. Максимални дневни капацитет постројења за
Локација, капацитет постројења и кратак опис:

управљање отпадом не прелази количину од 40 тона.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада. Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности третмана- складиштења неопасног отпада примени мере
заштите утврђене Решењем број 501-23/2012-08 од 23.04.2012.године, издатим
од Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација поступа се по

Плану заштите од удеса, који је приложен уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер постројења је дужан да

по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре
пуштања у рад постројења и да се придржава процедуре приложене уз захтев за
издавање дозволе.
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010
и 14/2016) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 67
Број досијеа: 501-177/2017-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Друштво за производњу и трговину Мetech doo Смедерево, Ђуре

Салаја 17
6.

Регистарски број или име и лични број: 20014245
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за третман -

складиштење неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 67 од 15.05.2017. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 15.05.2017.године /до/ 15.05.2027. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01
01), стругање и обрада обојених метала (индексни број 12 01 03), папирна и
картонска амбалажа (индексни број 15 01 01), дрвена амбалажа (индексни број
15 01 03), пластична амбалажа (индексни број15 01 02), отпадни прашкасти
премази (08 02 01) и отпадна пластика (индексни број 07 02 13).
Локација, капацитет постројења и кратак опис: Оператер обавља складиштење
неопасног отпада на катастарској парцели број 530/1 КО Смедерево, у улици
Ђуре Салаја бр. 17. Неопасни отпад се привремено складишти на месту
настанка и чува ради сакупљања. Укупна површина постројења за
складиштење је 50 x 50m, са прилазом из главне комуникације приступа
објектима Мetech-а. Отпад се складишти на отвореном простору, (бетонираној
површини предвиђеној за ту намену), а у погонима у прописано обележеним
контејнерима. Основни процеси који се одвијају у предметној локацији су
сакупљање, привремено складиштење и збрињавање-отпрема неопасног
отпада, који настаје у оквиру предузећа у процесу производње металних
склопова и подсклопова за машинску, електро и телекомуникациону
индустрију. Годишње количине отпада износе : отпадног лима 951,04 тона,
папирне и картонске амбалаже 0,85 тона, отпадног најлона и пластичне
амбалаже 0,1тона, дрвене амбалаже 15 тона, пластичне амбалаже 0,4 тоне, а
отпадног праха 23,28 тоне. Отпадни прашкасти премази се одлажу у џамбо
вреће (1м³) поред производне хале која је наткривена стрехом. Максимални

капацитет складиштења отпада је око 1000 тона на годишњем нивоу.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада. Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
- да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи
извештај Агенцији за заштиту животне средине, а нарочито да води
евиденцију о количини и врсти преузетих електричних или електронских
прозвода и податке о томе доставља Агенцији.
Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности третмана- складиштења неопасног отпада примени мере
заштите утврђене Решењем број 501-83/2017-05 од 07.04.2017.године, издатим од
Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсека за
урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине,
Групе за заштиту животне средине ГУ Смедерево.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација (пожар) поступа

се по Плану евакуације и Упутствима за поступање у случају пожара, који се
налазе на видним местима у кругу Предузећа.
Оператер је у случају престанка рада постројења дужан да се
придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је дужан да по

престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре
пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010
и 14/2016) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 68
Број досијеа: 501-305/2017-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење

x

Третман

х

Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола: Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и

услуге METALING P.U.T. Смедерево, Београдски пут 70
Регистарски број или име и лични број: 17209221
6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за третман -

складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 68 од 07.09.2017. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 07.09.2017.године /до/ 07.09.2027. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада:

Врста и количина отпада: 01 05 04 муљеви и отпади од бушења за изворишта
питке воде; 02 01 01 муљеви од прања и чишћења; 02 01 03 отпад од биљног
ткива; 02 01 06 животињски фецес, урин и ђубриво (укључујући и отпадну
сламу), течни отпад, сакупљен одвојено и третиран ван места настајања; 02 01
07 отпади из шумарства; 02 01 99 отпади који нису другачије специфицирани;
02 02 01 муљеви од прања и чишћења; 02 02 02 отпад од животињског ткива;
02 02 03 материјали неподобни за потрошњу или обраду; 02 02 04 муљеви од
третмана течног отпада на месту настајања; 02 02 99 отпади који нису
другачије специфицирани; 02 03 01 муљеви од прања, чишћења, љуштења,
центрифугирања и сепарације; 02 03 02 отпади од конзерванса; 02 03 04
материјали неподобни за потрошњу или обраду; 02 03 05 муљеви од третмана
течног отпада на месту настајања; 02 03 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 02 04 01 земља од чишћења и прања шећерне репе; 02 04 02
калцијум карбонат ван спецификације; 02 04 03 муљеви од третмана течног
отпада на месту настајања; 02 04 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 02 05 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду; 02 05
02 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања; 02 05 99 отпади који
нису другачије специфицирани; 02 06 01 материјали неподобни за потрошњу
или обраду; 02 06 02 отпади од конзерванса; 02 06 03 муљеви од третмана
течног отпада на месту настајања; 02 06 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 02 07 01 отпади од прања, чишћења и механичког третмана
сировог материјала; 02 07 02 отпади од дестилације алкохола; 02 07 04
материјали неподобни за потрошњу или обраду; 02 07 05 муљеви од третмана

течног отпада на месту настајања; 02 07 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 03 01 01 отпадна кора и плута; 03 01 05 пиљевине,иверје,
струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије
од оних наведених у 03 01 04; 03 01 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад; 03 03 07 механички
издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и
картона; 03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених
рециклажи; 03 03 09 кречни отпадни муљ; 03 03 10 остаци влакана, муљеви
од влакана, пуниоца и превлака из механичке сепарације; 03 03 11 муљеви из
третмана отпадне воде на месту настајања; 03 03 99 отпади
који
нису
другачије специфицирани; 04 01 01 отпади од уклањања другог ткива са коже;
04 01 02 кречни отпад; 04 01 07 муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана
отпадне воде на месту настајања; 04 01 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 04 02 10 органска материја из природних производа (нпр.
маст, восак); 04 02 20 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања
другачији од оних наведених у 04 02 19; 04 02 21 отпади од непрерађених
текстилних влакана; 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана; 04 02
99 отпади који нису другачије специфицирани; 05 01 10 муљеви из третмана
отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09; 06
05 03 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од
оних наведених у 06 05 02; 07 01 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту
настајања другачији од оних наведених у 07 01 11; 07 02 12 муљевиод третмана
отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 02 11; 07
02 99 отпади који нису другачије специфицирани; 07 03 12 муљевиод третмана
отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 03 11; 07
03 99 отпади који нису другачије специфицирани; 07 04 12 муљевиод третмана
отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 04 11; 07
04 99 отпади који нису другачије специфицирани; 07 05 12 муљеви од
третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07
05 11; 07 05 14 чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13; 07 05 99
отпади који нису другачије специфицирани; 07 06 12 муљеви од третмана
отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 06 11; 07
06 99 отпади који нису другачије специфицирани; 07 07 12 муљеви од третмана
отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 07 11; 08
01 16 муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15; 08 03 13
отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12; 08 03 15 муљеви
од
мастила другачији од оних наведених у 08 03 14; 08 04 10 отпадни лепкови и
заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09; 08 04 12 муљеви од лепкова
и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11; 08 04 14 муљеви на бази
воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних наведених у 08 04
13; 08 04 16 течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче
другачији од оних споменутих у 08 04 15; 10 01 21 муљеви из третмана
отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 10 01 20; 15
01 01 папирна и картонска амбалажа; 15 01 03 дрвена амбалажа; 16 03 06
органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05; 16 07 99 отпади који
нису другачије специфицирани; 17 02 01 дрво; 17 05 06 ископ другачији од оног
наведеног у 17 05 05; 18 01 09 лекови другачији од оних наведених у 18 01 08; 18
02 08 лекови другачији од оних наведених у 18 02 07; 19 02 06 муљеви из
физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05; 19 05 02
некомпостирана фракција животињског и биљног отпада; 19 05 03 компост
ван спецификације; 19 05 99 отпади који нису другачије специфицирани; 19 06
03 течност из анаеробног третмана комуналног отпада; 19 06 04 дигестат из
анаеробног третмана комуналног отпада; 19 06 05 течност из анаеробног
третмана животињског и биљног отпада; 19 06 06 дигестат из анаеробног
третмана животињског и биљног отпада; 19 06 99 отпади који нису другачије
специфицирани; 19 07 03 процедне воде из санитарних депонија другачије од

оних наведених у 19 07 02; 19 08 01 отпад од механичког раздвајања на
решеткама; 19 08 05 муљеви од третмана урбаних отпадних вода; 19 08 09
смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и
масноће; 19 08 12 муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде
другачији од оних наведених у 19 08 11; 19 08 14 муљеви из осталих третмана
индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13; 19 08 99
отпади који нису другачије специфицирани; 19 09 01чврсти отпад из примарне
филтрације механичког раздвајања на решеткама; 19 09 02 муљеви од
бистрења воде; 19 09 04 истрошени активни угаљ; 19 09 99 отпади који нису
другачије специфицирани; 19 11 06 муљеви из третмана отпадних вода на
месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05; 19 12 01 папир
и
картон; 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06; 19 13 02 чврсти
отпад од ремедијације земљишта другачије од оних наведених у 19 12 11; 19 13
04 муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03;
19 13 06 муљеви од ремедијације поземних вода другачији од оних наведених у
19 13 05; 19 13 08 течни отпади на бази воде и водени концентрати од
ремедијације поземних вода другачији од оних наведених у 19 13 07; 20 01 01
папир и картон; 20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана; 20 01
10
одећа; 20 01 25 јестива уља и масти; 20 01 28 боја, мастила, лепкови и
смоле другачији од оних наведених у 20 01 27; 20 01 32 лекови другачији од
оних наведених у 20 01 31; 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37;
20 02 01 биодеградабилни отпад; 20 03 02 отпад са пијаца; 20 03 03 остаци од
чишћења улица; 20 03 04 муљеви из септичких јама; 20 03 06 отпад од
чишћења канализације; 20 03 07 кабасти отпад и 20 03 99 комунални отпади
који нису другачије специфицирани.
Локација, капацитет постројења и кратак опис: Оператер делатност управљања
неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на катастарској
парцели број 493/34 КО Смедерево, улица Годоминска бб, у објекту укупне
површине 450м² и спратности П+0. На локацији се обавља складиштење
отпада односно делатност поновног искоришћења у којем се отпад припрема
за третман. Операција поновног искоришћења коју оператер примењује
припада Р листи и то: Р3 - Рециклирање/прерада органских материја који се
не користе као растварачи (укључујући компостирање и остале процесе
биолошке трансформације). Рад постројења за управљање неопасним
биоразградивим отпадом обухвата следеће операције: пријем отпаднох
материјала - неопасног отпада, мерење отпада у тренутку приспећа,
привремено складиштење и третман биоразградивог отпада. Опрема која ће
се користити: компостер, багер кашикар ULT, виљушкар, лопате, колска вага
60t. Планирани максимални капацитет складишта неопасног биоразградивог
отпада износи 40t на дан а планирана годишња количина отпада 10.000t.
Начин управљања отпадом: Обавеза оператера је:

- да управљање отпадом спроводи на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи.
- да комуналним отпадом који настаје на локацији управља у складу са
важећом законском регулативом.
- да користи опрему и уређаје који су наведени у документацији достављеној
уз захтев за издавање дозволе. Нема одлагања отпада на локацији.
- да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних
утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након
престанка рада. Забрањује се третман било које друге врсте неопасног и
инертног отпада.
- да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање
отпадом и исти ажурира у складу са Законом о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

Превозно средство:
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Оператер је у обавези да при

обављању делатности третмана - складиштења и поновног искоришћења
неопасног отпада примени мере заштите утврђене Решењем број 501-283/201705 од 14.08.2017.године, издатим од Одељења за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове, Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове
саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту животне средине ГУ
Смедерево; да исходује одговарајући акт од старне ЈВП ''Србијаводе'' Београд,
ВПЦ ''Сава-Дунав'', РЈ ''Смедерево'' којим ће бити прописани сви услови са
гледишта водопривреде.
Спречавње удеса и одговор на удес: У случају удесних ситуација (пожар) поступа се

по Програму заштите од пожара, који је приложен уз захтев за издавање
дозволе.
Оператер је у случају престанка рада постројења дужан да се
придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе.
Мере у случају коначног престанка рада постројења: Оператер је дужан да по

престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре
пуштања у рад постројења.
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010
и 14/2016) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 69
Број досијеа: 501-462/2017-05
Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање

x

Транспорт

x

Складиштење
Третман
Одлагање
4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има
својство превозника коме је издата дозвола: Сејнур Камберовски пр сакупљање и

трговина отпадом ŠUKI KEŠ Смедерево, ул. Аласка број 41
5.

Регистарски број или име и лични број: 64784293
Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата
дозвола
Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за сакупљање и

транспорт неопасног отпада
7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за урбанистичко-комуналне

и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево
8.

Број и датум издавања дозволе: 69 од 09.01.2018. године

9.

Рок важности дозволе: /од/ 09.01.2018.године /до/ 09.01.2023. године;

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање и транспорт отпада:

Врста и количина отпада: 16 01 03 отпадне гуме;16 01 06 отпадна возила која не
садрже ни течности ни друге опасне компоненте;19 10 01 отпад од гвожђа и
челика; 19 10 02 отпад од обојених метала;17 04 01 бакар, бронза, месинг;17 04
02 алуминијум;17 04 03 олово;17 04 04 цинк; 17 04 05 гвожђе и челик; 17 04 11
каблови другачији од оних наведених у 17 04 10
Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Начин управљања отпадом:

Обавезује се оператер да приликом преузимања неопасног отпада попуни и
овери један примерак Документа о кретању отпада, у складу са Законом о
управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
и Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013).
Обавезује се оператер да води уредну евиденцију о преузетим количинама
отпада.
Обавезује се оператер да сакупљене количине отпада предаје оператерима који
имају дозволу надлежног органа за складиштење и/или третман отпада.
Превозно средство: теретно возил марке Mercedes, модел 601 DKB
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Отпад се транспортује у

затвореном возилу, амбалажи, контејнеру или цистерни како би се спречило
расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или истовара,
односно загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине.
У случају загађења насталог током транспорта превозник отпада је одговоран
за чишћење и отклањање загађења подручја.

Превозник отпада транспортује отпад само на одредиште које је одредио
пошиљалац. Ако се отпад не може испоручити на одредиште, превозник враћа
отпад пошиљаоцу.
Оператер је обавезан да о сваком извршеном превозу води евиденцију.
Кретање отпада мора да прати Документ о кретању отпада.
Обавезује се оператер да за време превоза отпада предузме све мере
опреза у складу са прописима, као и да превоз и руковање обављају пунолетна
и стручно оспособљена лица.
Спречавње удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавање: Обавезује се оператер постројења да се придржава прописане

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу
са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и посебним прописима.
Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010
и 14/2016) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/2013) и да га чува
најмање две године.
11.

12.

Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

