1.
2.
3.

4.

5.

6.

Регистарски број : 01
Број досијеа : 501-197/2016-05
Назив оператера постројења за складиштење отпада коме је издата потврда:
Предузеће за производњу хлеба, пецива и промет прехрамбених производа
Исхрана ДОО Смедерево, Железничка 49
Регистарски број или име и лични број : 07142714
Подаци о складишту и локацији:
Оператер ће вршити привремено складиштење неопасног отпада, односно
процес његовог сaкупљaњa и рaзврстaвaњa, смештaјa и чувaњa, кaо и
припрему зa предaју или отпремaње, односно трaнспорт у постројењa зa
поновну употребу, рециклaжу, поновно искоришћење или одлaгaње,
укључујући и центре зa сaкупљaње. Отпад се одлаже у металним
кавезима који су међусобно одвојени и обележени према врстама отпада,
који се налазе на отвореном простору, поред објекта пекаре.
Подаци о врсти и карактеру отпада:
15 01 01 папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 пластична амбалажа, 15
01 04 метална амбалажа и 19 10 01 отпад од гвожђа и челика.
Назив надлежног органа који је издао потврду:
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек
за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

7.

Број и датум издавања потврде: 01

8.

Подаци о капацитету складишта: Капацитет је мањи од две тоне наведеног
неопасног отпада.

9.

Период важења потврде: Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за складиштење неопасог отпада важи до промена услова из
потврде. Оператер се обавезује да обавести надлежни орган у случају
промене врсте и количине отпада и капацитета складишта.

07. 06. 2016.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 02
Број досијеа : 501-160/2016-05
Назив оператера постројења за складиштење отпада коме је издата потврда:
ОДС ЕПС Дистрибуција доо, огранак ЕД Електродистрибуција
Смедерево, Шалиначка 60
Регистарски број или име и лични број : 07005466

4.

Подаци о складишту и локацији : Оператер ОДС ЕПС Дистрибуција доо,
огранак ЕД Електродистрибуција Смедерево, Шалиначка 60, вршиће
привремено складиштење неопасног отпада односно процес његовог
сaкупљaњa и рaзврстaвaњa, смештaјa и чувaњa, кaо и припрему зa
предaју или отпремaње, односно трaнспорт у постројењa зa поновну
употребу, рециклaжу, поновно искоришћење или одлaгaње, укључујући и
центре зa сaкупљaње. Складиште је делoм наткривено а делом на
избетонираном отвореном простору.

5.

Подаци о врсти и карактеру отпада: 15 01 01 папирна и картонска
амбалажа, 15 01 03 дрвена амбалажа, 16 01 03 отпадне гуме, 16 02 14
одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13, 17 01 01
бетон, 17 01 03 цреп и керамика, 17 04 01 бакар, бронза, месинг, 17 04 05
гвожђе и челик, 17 04 07 мешани метали, 17 04 11 каблови другачује
наведени од оних у 17 04 10, 20 01 36 одбачена електрична и електронска
опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 10 23 и 20 01 35.

6.

Назив надлежног органа који је издао потврду : Одељење за урбанистичкокомуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичкограђевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за
заштиту животне средине Градске управе Смедерево

7.

Број и датум издавања потврде: 02

8.

Подаци о капацитету складишта: Капацитет је мањи од две тоне наведеног
неопасног отпада.

9.

Период важења потврде: Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за складиштење неопасог отпада важи до промена услова из
потврде. Оператер се обавезује да обавести надлежни орган у случају
промене врсте и количине отпада и капацитета складишта.

23. 06. 2016.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

4.

Регистарски број : 03
Број досијеа : 501-222/2016-05
Назив оператера постројења за складиштење отпада коме је издата потврда:
Друштво за производњу трговину и услуге IVOX доо Смедерево,
Славонска 53
Регистарски број или име и лични број: 105321324
Подаци о складишту и локацији: Оператер Друштво за производњу,
трговину и услуге IVOX doo Смедерево, Славонска 53, вршиће
привремено складиштење неопасног отпада, односно процес његовог
сaкупљaњa и рaзврстaвaњa, смештaјa и чувaњa, кaо и припрему зa
предaју или отпремaње, односно трaнспорт у постројењa зa поновну
употребу, рециклaжу, поновно искоришћење или одлaгaње, укључујући и
центре зa сaкупљaње. Отпад се одлаже на палетама, у џаковима и кантама
који су међусобно одвојени и обележени према врстама отпада и налазе се
у затвореном простору на локацији произвођача.

5.

Подаци о врсти и карактеру отпада:
Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број
56/2010) и то:
03 01 05 пиљевине , иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који
садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04;
15 01 01 папирна и картонска амбалажа и
16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани.

6.

Назив надлежног органа који је издао потврду : Одељење за урбанистичкокомуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичкограђевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за
заштиту животне средине Градске управе Смедерево
Број и датум издавања потврде: 03 09.08.2016.
Подаци о капацитету складишта: Капацитет је мањи од две тоне наведеног
неопасног отпада.

7.
8.

9.

Период важења потврде: Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за складиштење неопасог отпада важи до промена услова из
потврде. Оператер се обавезује да обавести надлежни орган у случају
промене врсте и количине отпада и капацитета складишта.

Име и презиме овлашћеног лица
______________________

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Регистарски број : 04
Број досијеа : 501-265/2016-05
Назив оператера постројења за складиштење отпада коме је издата потврда:
Предузећа за производњу, трговину и услуге INTER-MEHANIKA DOO
Смедерево, Горанска 12
Регистарски број или име и лични број: 100361550
Подаци о складишту и локацији: Оператер Предузеће за производњу,
трговину и услуге INTER-MEHANIKA DOO Смедерево, Горанска 12,
вршиће привремено складиштење инертног и неопасног отпада, односно
процес његовог сaкупљaњa и рaзврстaвaњa, смештaјa и чувaњa, кaо и
припрему зa предaју или отпремaње, односно трaнспорт у постројењa зa
поновну употребу, рециклaжу, поновно искоришћење или одлaгaње,
укључујући и центре зa сaкупљaње. Отпад се одлаже на отвореном
простору на палетама, у наменским посудама или у контејнерима који су
међусобно одвојени и обележени према врстама отпада и налазе се на
локацији произвођача на катастарској парцели 696/1 КО Смедерево.
Подаци о врсти и карактеру отпада:
Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број
56/2010) и то:
12 01 99 отпади који нису другачије специфицирани;
12 01 01 стругање и обрада ферометала;
17 04 05 гвожђе и челик;
15 01 04 метална амбалажа;
15 01 03 дрвена амбалажа;
19 12 02 метали који садрже гвожђе;
20 01 40 метали;
15 01 02 пластична амбалажа;
20 01 01 папир и картон.
Назив надлежног органа који је издао потврду:
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек
за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево
Број и датум издавања потврде: 04 22.08.2016.
Подаци о капацитету складишта: Капацитет је мањи од две тоне наведеног
неопасног отпада.
Период важења потврде: Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за складиштење неопасог отпада важи до промена услова из
потврде. Оператер се обавезује да обавести надлежни орган у случају
промене врсте и количине отпада и капацитета складишта.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

1.
2.
3.

4.

Регистарски број : 05
Број досијеа : 501-269/2016-05
Назив оператера постројења за складиштење отпада коме је издата потврда:
BOREALIS L.A.T.doo Beograd- ogranak BOREALIS L.A.T.Smederevo
Регистарски број или име и лични број: 104180202
Подаци о складишту и локацији:
Оператер BOREALIS L.A.T doo Београд - Огранак BOREALIS L.A.T
Смедерево, Ковински пут бб, вршиће привремено складиштење неопасног
отпада, односно процес његовог сaкупљaњa и рaзврстaвaњa, смештaјa и
чувaњa, кaо и припрему зa предaју или отпремaње, односно трaнспорт у
постројењa зa поновну употребу, рециклaжу, поновно искоришћење или
одлaгaње, укључујући и центре зa сaкупљaње. Отпад се складишти у
посебно обележеним посудама које се налазе код складишних и
производних објеката као и у контејнеру који се налази иза
надстрешнице-магацина а на локацији оператера, на катастарској
парцели број 2134/4 КО Липе I.

5.

Подаци о врсти и карактеру отпада:
Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број
56/2010) и то:
15 01 02 пластична амбалажа

6.

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

7.

Број и датум издавања потврде: 05 30.08.2016.

8.

Подаци о капацитету складишта: Капацитет је мањи од две тоне наведеног
неопасног отпада.

9.

Период важења потврде: Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за складиштење неопасог отпада важи до промена услова из
потврде. Оператер се обавезује да обавести надлежни орган у случају
промене врсте и количине отпада и капацитета складишта.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 06
Број досијеа : 501-296/2016-05
Назив оператера постројења за складиштење отпада коме је издата потврда:
PKC Wiring Systems doo Смедерево, Шалиначка бб
Регистарски број или име и лични број: 20967579

4.

Подаци о складишту и локацији:
Оператер PKC Wiring Systems doo Смедерево, Шалиначка бб, вршиће
привремено складиштење неопасног отпада, односно процес његовог
сaкупљaњa и рaзврстaвaњa, смештaјa и чувaњa, кaо и припрему зa
предaју или отпремaње, односно трaнспорт у постројењa зa поновну
употребу, рециклaжу, поновно искоришћење или одлaгaње, укључујући и
центре зa сaкупљaње. Отпад се складишти на отвореном простору са
задње стране фабрике на бетонираној површини. Простор је ограђен и
изграђен у виду специјалног жичаног кавеза искључиво намењен за
одлагање производног шкарта. Кавез има кровну површину и материјал
не трпи утицај спољашње средине и обрнуто. Простор је под непосредном
контролом компаније. Само овлашћена лица имају приступ простору за
складиштење и када није у употреби, закључан је. Сав материјал унутар
жичаног простора складишти се и разврстава у пластичним и дрвеним
кутијама.
Подаци о врсти и карактеру отпада:
Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број
56/2010) и то:
16 01 19 пластика;
16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних
наведених у 16 02 15;
17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

5.

6.

7.
8.
9.

Назив надлежног органа који је издао потврду:
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек
за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево
Број и датум издавања потврде: 06 09.09.2016.
Подаци о капацитету складишта: Капацитет је мањи од две тоне наведеног
неопасног отпада.
Период важења потврде: Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за складиштење неопасног отпада важи до промена услова из
потврде. Оператер се обавезује да обавести надлежни орган у случају
промене врсте и количине отпада и капацитета складишта.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 07
Број досијеа : 501-316/2016-05
Назив оператера постројења за складиштење отпада коме је издата потврда:
Valman doo Београд, Господара Вучића 35
Регистарски број или име и лични број: 17307410

4.

Подаци о складишту и локацији:
Оператер Valman doo Београд, Господара Вучића 35, вршиће привремено
складиштење неопасног отпада, односно процес његовог сaкупљaњa и
рaзврстaвaњa, смештaјa и чувaњa, кaо и припрему зa предaју или
отпремaње, односно трaнспорт у постројењa зa поновну употребу,
рециклaжу, поновно искоришћење или одлaгaње, укључујући и центре зa
сaкупљaње. На наведеној локацији, отпад се одвојено сакупља у наменске
контејнере и привремено складишти у издвојеном делу производног
погона до преузимања од стране овлашћених оператера са којима
оператер има потписане уговоре.

5.

Подаци о врсти и карактеру отпада:
Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број
56/2010) и то:
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;
12 01 13 отпади од заваривања;
07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани;
15 01 03 дрвена амбалажа;
15 01 04 метална амбалажа.

6.

Назив надлежног органа који је издао потврду:
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек
за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево
Број и датум издавања потврде: 07 30.09.2016.

7.
8.
9.

Подаци о капацитету складишта: Капацитет је мањи од 2 тоне наведеног
неопасног отпада.
Период важења потврде: Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за складиштење неопасног отпада важи до промена услова из
потврде. Оператер се обавезује да обавести надлежни орган у случају
промене врсте и количине отпада и капацитета складишта.
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

1.
2.
3.

Регистарски број : 08
Број досијеа : 501-422/017-05
Назив оператера постројења за складиштење отпада коме је издата потврда:
Друштво са ограниченом одговорношћу LAURENCE WALTER SERBIA
SMEDEREVO, Ковински пут бб,
Регистарски број или име и лични број: 20194898

4.

Подаци о складишту и локацији:
Оператер Друштво са ограниченом одговорношћу LAURENCE WALTER
SERBIA SMEDEREVO, Ковински пут бб, након завршеног процеса
производње, производни шкарт, према плану и компанијским
процедурама, најпре смешта у производну халу на утврђеном месту.
Отпадна природана и силиконска гума се привремено одлаже у џакове,
који се надаље пакују у велику картонску кутију која је положена на
дрвеној палети. Једном недељно се врши мерење наведене кутије након
чега се врши одлагање у магацин неопасног отпада. Магацин неопасног
отпада је објекат од чврсте грађе и функционално је у потпуности одвојен
од хале и места где се одвијају производни процеси са видљивим натписом
''Привремено складиште неопасног отпада''.

5.

Подаци о врсти и карактеру отпада:
Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број
56/2010) и то:
19 12 04 пластика и гума
07 02 17 отпади који садрже силиконе другачији од оних наведених у 07 02
16.

6.

Назив надлежног органа који је издао потврду:
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек
за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево
Број и датум издавања потврде: 13.12. 2017.

7.
8.
9.

Подаци о капацитету складишта: Капацитет је мањи од 2 тоне наведеног
неопасног отпада.
Период важења потврде: Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за складиштење неопасног отпада важи до промена услова из
потврде. Оператер се обавезује да обавести надлежни орган у случају
промене врсте и количине отпада и капацитета складишта.

