РЕГИСТАР
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
1. Регистарски број: 001
2. Број досијеа: 501-29/2010-IV/01
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

X
X

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола: Трговац-предузетник
“ВЕСЕЛИНОВ“Неготин, Кобишнички пут бб
Регистарски број или име и лични број: БП 116848/2009
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
Трговац-предузетник “ВЕСЕЛИНОВ“Неготин, Кобишнички пут бб
Регистарски број или име и лични број: БП 116848/2009
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: обављање послова
сакупљања и транспорта неопасног отпада - отпадног гвожђа, челика, бакра, бронзе,
месинга, алуминијума и олова, на територији општине Неготин
7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општинска управа Неготин, Одељење
за урбанизам и грађевинарство
8. Број и датум издавања дозволе: 501-29/2010-IV/01 од 23.11.2010. године
9. Рок важности
дозволе

од
23.11.2010.

до
23.11.2015.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (17 04 05), бакар, бронза и месинг (17
04 01), алуминијум (17 04 02) и олово (17 04 03)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: катастарска парцела број 11125/1 КО
Неготин, Кобишнички пут бб
Начин управљања отпадом: сакупљање по позиву произвођача/власника отпада и
транспорт до оператера који поседује дозволу за третман и одлагање отпада
Превозно средство:застава Е-632-0
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: осигурање транспорта од
расипања, контрола исправности возила, а у случају загађивања санација зивотне
средине, кретање отпада путем документације о кретању отпада
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања: Придржавати се прописане динамике извештавања у складу са Законом о
управљању отпадом према надлежним органима
11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене

1. Регистарски број: 002
2. Број досијеа: 501-25/2013-IV/02
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

X
X

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола: Миодраг Селић ПР занатскопроизводна и трговинска радња “АЛУ-ЛИМ-ПРОДУКТ“ Буковче
Регистарски број или име и лични број: БП 20955/2013
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
Миодраг Селић ПР занатско-производна и трговинска радња “АЛУ-ЛИМ-ПРОДУКТ“
Буковче
Регистарски број или име и лични број: БП 20955/2013
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: обављање послова
сакупљања и транспорта неопасног отпада - отпадног гвожђа, челика, бакра, бронзе,
месинга, алуминијума, олова, калаја, мешаних метала, стакла, пластике, папир и картон,
старе гуме, стара возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте, на
територији општине Неготин
7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општинска управа Неготин, Одељење
за урбанизам и грађевинарство
8. Број и датум издавања дозволе: 501-25/2013-IV/02 од 17.06.2013. године
9.

Рок важности дозволе Од 17.06.2013.

До 17.06.2018.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (17 04 05), бакар, бронза и месинг (17
04 01), алуминијум (17 04 02), олово (17 04 03), калај (17 04 06), мешани метали (17 04 07),
стакло (17 02 02), пластика (17 02 03), папир и картон (20 01 01), старе гуме (16 01 03),
стара возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (16 01 06)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: Буковче, ул. Хајдук Вељкова бб
Начин управљања отпадом: сакупљање по позиву произвођача/власника отпада и
транспорт до оператера који поседује дозволу за третман и одлагање отпада
Превозно средство: теретно возило волксwаген ЛТ 35 и прикључно возило НГW ПКW
амхангер
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: осигурање транспорта од
расипања, контрола исправности возила, а у случају загађивања санација зивотне
средине, кретање отпада путем документације о кретању отпада
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања: Придржавати се прописане динамике извештавања у складу са Законом о
управљању отпадом према надлежним органима
11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене

1. Регистарски број: 003
2. Број досијеа: 501-32/2013-IV/02
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

X
X

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола: Бранко Ступар сакупљање отпада
“ФОРЦОН-БС“ Неготин, 9. бригаде 27/2
Регистарски број или име и лични број: БП 51122/2013
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
Бранко Ступар сакупљање отпада “ФОРЦОН-БС“ Неготин, 9. бригаде 27/2
Регистарски број или име и лични број: БП 51122/2013
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: обављање послова
сакупљања и транспорта неопасног отпада - отпадног гвожђа, челика, метала и мешаних
метала, на територији општине Неготин
7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општинска управа Неготин, Одељење
за урбанизам и грађевинарство
8. Број и датум издавања дозволе: 501-32/2013-IV/02 од 11.06.2013. године
9. Рок важности дозволе

Од 11.06.2013.

До 11.06.2018.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (17 04 05), метали и мешани метали
(17 04 07)
Локација, капацитет постројења и кратак опис: КО Неготин, 9. бригаде 27/2
Начин управљања отпадом: сакупљање по позиву произвођача/власника отпада и
транспорт до оператера који поседује дозволу за третман и одлагање отпада
Превозно средство: овлашћење за коришћење теретног возила број 4424/07
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: осигурање транспорта од
расипања, контрола исправности возила, а у случају загађивања санација зивотне
средине, кретање отпада путем документације о кретању отпада
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања: Придржавати се прописане динамике извештавања у складу са Законом о
управљању отпадом према надлежним органима
11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене

1. Регистарски број: 001/1
2. Број досијеа: 501-132/2015-IV/02
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

X
X

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола: Трговац-предузетник
“ВЕСЕЛИНОВ“Неготин, Кобишнички пут бб Регистарски број или име и лични број: БП
116848/2009
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
Трговац-предузетник “ВЕСЕЛИНОВ“Неготин, Кобишнички пут бб
Регистарски број или име и лични број: БП 116848/2009
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: обављање послова
сакупљања и транспорта неопасног отпада - отпадног гвожђа, челика, бакра, бронзе,
месинга, алуминијума, олова, цинка, стакла И пластике на територији општине Неготин
7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општинска управа Неготин, Одељење
за урбанизам и грађевинарство
8. Број и датум издавања дозволе: 501-132/2015-IV/02 од 22.12.2015. године
9. Рок важности дозволе

Од 22.12.2015.

До 22.12.2020.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада: отпадно гвожђе и челик (17 04 05) - 800т, бакар, бронза и
месинг (17 04 01) - 30т, алуминијум (17 04 02) - 30т, олово (17 04 03) - 3т, цинк (17 04 04) 2т, стакло (17 02 02) - 20т И пластика (17 02 03) - 20т
Локација, капацитет постројења и кратак опис: катастарска парцела број 11125/1 КО
Неготин, Кобишнички пут бб
Начин управљања отпадом: сакупљање по позиву произвођача/власника отпада и
транспорт до оператера који поседује дозволу за третман и одлагање отпада
Превозно средство: а) Теретно возило марке ЗАСТАВА 35,8 НД, носивости 1600 кг,
регистарских таблица НГ015-КР; б) Теретно возило марке МЕРЦЕДЕС БЕНЗ АТЕГО 818,
носивости 2295 кг, регистарских таблица НГ017-БП.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: осигурање транспорта од
расипања, контрола исправности возила, а у случају загађивања санација зивотне
средине, кретање отпада путем документације о кретању отпада
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања: Придржавати се прописане динамике извештавања у складу са Законом о
управљању отпадом према надлежним органима
11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене

1. Регистарски број: 004
2. Број досијеа: 501-125/2015-IV/02
3. 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: Друштво за производњу, промет и
услуге “ДЕКОР УНИОН“ Неготин, 9. бригаде бб, Регистарски број или име и лични број:
20524421
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
Друштво за производњу, промет и услуге “ДЕКОР УНИОН“ Неготин, 9. бригаде бб
Регистарски број или име и лични број: 20524421
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: обављање послова
сакупљања неопасног отпада
7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општинска управа општине Неготин
Одељење за урбанизам и грађевинарство
8. Број и датум издавања дозволе: 501-125/2015-IV/02 од 11.02.2016. године
9. Рок важности дозволе Од 11.02.2016.

До 11.02.2021.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:
- отпадна пластика (искључујући амбалажу) (02 01 04)
- отпад од метала (02 01 10)
- отпадна кора и плута (03 01 01)
- отпади који нису другачије специфицирани (03 01 99)
- отпади од прерађених текстилних влакана (04 02 22)
- отпади који нису другачије специфицирани (04 02 99)
- отпад од млевења (10 02 10)
- шљаке из примарне и секундарне производње (10 06 01)
- тврди цинк (11 05 01)
- пепео од цинка (11 05 02)
- отпади који нису другачије специфицирани (11 05 99)
- стругање и обрада ферометала (12 01 01)
- прашина и честице ферометала (12 01 02)
- стругање и обрада обојених метала (12 01 03)
- прашина и честице обојених метала (12 01 04)
- обрада пластике (12 01 05)
- папирна и картонска амбалажа (15 01 01)
- пластична амбалажа (15 01 02)
- дрвена амбалажа (15 01 03)
- метална амбалажа (15 01 04)
- композитна амбалажа (15 01 05)
- мешана амбалажа (15 01 06)
- стаклена амбалажа (15 01 07)
- текстилна амбалажа (15 01 09)
- отпадне гуме (16 01 03)
- отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (16 01 06)
- ферозни метал (16 01 17)

- обојени метал (16 01 18)
- пластика (16 01 19)
- стакло (16 01 20)
- компоненте које нису другачије специфициране (16 01 22)
- отпади који нису другачије специфицирани (16 01 99)
- цреп и керамика (17 01 03)
- дрво (17 02 01)
- стакло (17 02 02)
- пластика (17 02 03)
- бакар, бронза, месинг (17 04 01)
- алуминијум (17 04 02)
- олово (17 04 03)
- цинк (17 04 04)
- гвожђе и челик (17 04 05)
- калај (17 04 06)
- мешани метали (17 04 07)
- каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 (17 04 11)
- отпад од гвожђа и челика (19 10 01)
- отпад од обојених метала (19 10 02)
- папир и картон (19 12 01)
- метали који садрже гвожђе (19 12 02)
- обојени метали (19 12 03)
- пластика и гума (19 12 04)
- стакло (19 12 05)
- дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 (19 12 07)
- текстил (19 12 08)
- други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада
другачији од оних наведених у 19 12 11 (19 12 12)
- папир и картон (20 01 01)
- стакло (20 01 02)
- одећа (20 01 10)
- текстил (20 01 11)
- дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (20 01 38)
- пластика (20 01 39)
- метали (20 01 40)
- одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01
23 и 20 01 35
Локација, капацитет постројења и кратак опис: катастарска парцела 1771/1 КО Неготин,
9. бригаде бб
Начин управљања отпадом: сакупљање по позиву произвођача/власника отпада и на
основу уговора склопљеним са оператером који поседује Интегралну дозволу за
сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републијке Србије и Интегралну
дозволу за складиштење и третман неопасног отпада
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: у случају загађивања санација
зивотне средине, кретање отпада путем документације о кретању отпада
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања: Придржавати се прописане динамике извештавања у складу са Законом о
управљању отпадом према надлежним органима
11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене

1. Регистарски број: 005
2. Број досијеа: 501-46/2017-IV/02
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

X
X

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола:
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
"ТОМБАК" д.о.о. Београд – Савски Венац, ул. Милоша Поцерца бр. 31
Регистарски број или име и лични број: 21039632
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: Општинска управа општине Неготин,
Одељење за урбанизам и грађевинарство
8. Број и датум издавања дозволе: 501-46/2017-IV/02 од 03.08.2017. године
9. Рок важности дозволе Од 03.08.2017.

До 03.08.2027.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:
отпадна пластика (искључујући амбалажу) 02 01 04, отпад од метала 02 01 10, отпади који
нису другачије специфицирани 02 01 99, отпадна пластика 07 02 13, отпад од млевења 10
02 10, остаци анода 10 03 02, пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03
15, шљаке из примарне и секундарне производње 10 05 01, остале чврсте честице и
прашина 10 05 04, остале шљаке 10 08 09, отпадна керамика, цигле, плочице и производи
за грађевинарство (после термичког третмана) 10 12 08, тврди цинк 11 05 01, пепео од
цинка 11 05 02, стругање и обрада ферометала 12 01 01, прашина и честице ферометала
12 01 02, стругање и обрада обојених метала 12 01 03, прашина и честице обојених метала
12 01 04, обрада пластике 12 01 05, отпади који нису другачије специфицирани 12 01 99,
папирна и картонска амбалажа 15 01 01, пластична амбалажа 15 01 02, дрвена амбалажа
15 01 03, метална амбалажа 15 01 04, композитна амбалажа 15 01 05, мешана амбалажа
15 01 06, стаклена амбалажа 15 01 07, текстилна амбалажа 15 01 09, отпадне гуме 16 01
03, отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте 16 01 06,
резервоари за течни гас 16 01 16, ферозни метал 16 01 17, обојени метал 16 01 18,
пластика 16 01 19, стакло 16 01 20, отпади који нису другачије специфицирани 16 01 99, 16
02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13, 16 02 16
компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15, 16 06
04 алкалне батерије (изузев 16 06 03), друге батерије и акумулатори 16 06 05, истрошени
катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или
платину (изузев 16 08 07) 16 08 01, истрошени катализатори који садрже прелазне метале
или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани 16 08 03, стакло 17 02
02, пластика 17 02 03, бакар, бронза, месинг 17 04 01, алуминијум 17 04 02, олово 17 04 03,
цинк 17 04 04, гвожђе и челик 17 04 05, калај 17 04 06, мешани метали 17 04 07, 17 04 11
каблови другачији од оних наведених у 17 04 10, 17 06 04 изолациони материјали
другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03, материјали који садрже гвожђе
извађени из шљаке 19 01 02, претходно измешани отпади који се састоје само од
безопасног отпада 19 02 03, отпад од гвожђа и челика 19 10 01, отпад од обојених метала
19 10 02, 19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03, папир

и картон 19 12 01, метали који садрже гвожђе 19 12 02, обојени метали 19 12 03, пластика
и гума 19 12 04, стакло 19 12 05, 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06,
текстил 19 12 08, 19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког
третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, папир и картон 20 01 01, стакло
20 01 02, одећа 20 01 10, текстил 20 01 11, 20 01 34 батерије и акумулатори другачији од
оних наведених у 20 01 33, 20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија
од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, пластика 20 01 39, метали 20 01 40.
Локација, капацитет постројења и кратак опис: катастарска парцела 253/37 КО Прахово,
потес Гламија бб у Прахову (укупне површине од 9.261 м²)
Начин управљања отпадом: Процес рада се састоји од пријема и разврставања
отпадних материјала од власника отпада који обухвата: допремање транспортним
средствима, мерење, истовар и разврставање, затим третманом: пламено резање,
декомпозицију и сечење ручним средтвима за сечење, и транспортно манипулативни
поступци за отпрему средтвима спољног транспорта оператера који имају дозволу за
транспорт неопасног отпада у складу са законом. Планирана годишња количина неопасног
отпада је 11.700 т (45т/дан).
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: у случају загађивања санација
зивотне средине, кретање отпада путем документације о кретању отпада
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања: Придржавати се прописане динамике извештавања у складу са Законом о
управљању отпадом према надлежним органима
11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене:

1. Регистарски број: 006
2. Број досијеа: 501-37/2018-IV/02
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

X
X

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола:
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
Трговац-предузетник “ВЕСЕЛИНОВ“Неготин, Кобишнички пут бб Регистарски број или име
и лични број: БП 116848/2009
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: Општинска управа општине Неготин.
Одељење за урбанизам и грађевинарство
8. Број и датум издавања дозволе: 501-37/2018-IV/02 од 20.04.2018. године
9. Рок важности дозволе Од 20.04.2018.

До 20.04.2028.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:
02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу), 02 01 07 отпади из шумарства, 02 01
10 отпад од метала, 02 01 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 08 отпади од
сортирања папира и картона намењених рециклажи, 04 02 09 отпади од мешовитих
материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер), 07 02 13 отпадна пластика, 11
05 01 тврди цинк, 11 05 02 пепео од цинка, 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, 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, 15 01 09 текстилна амбалажа, 16 01 03 отпадне гуме, 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, 16 01 20 стакло, 16 06 04 алкалне
батерије (изузев 16 06 03), 16 06 05 друге батерије и акумулатори, 16 08 01 истрошени
катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или
платину (изузев 16 08 07), 16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале
или једињења прелазних метала који нису другације специфицирани, 17 01 01 бетон, 17 01
02 цигле, 17 01 03 цреп и керамика, 17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона,
цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06, 17 02 01 дрво, 17 02 02
стакло, 17 02 03 пластика, 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 06 калај, 17 04 07 мешани метали, 17
04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10, 19 10 01 отпад од гвожђа и челика,
19 10 02 отпад од обојених метала, 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, 19 12 07 дрво
другачије од оног наведеног у 19 12 06, 19 12 08 текстил, 19 12 09 минерали (нпр. песак и
камен), 19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана

отпада другачији од оних наведенеих у 19 12 11, 20 01 01 папир и картон, 20 01 02 стакло,
20 01 10 одећа, 20 01 11 текстил, 20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних
наведених у 20 01 33, 20 01 36 одбачена електрична и елктронска опрема другачија од оне
наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01
37, 20 01 39 пластика, 20 01 40 метали.
Количина је 2000 тона годишње.
Локација, капацитет постројења и кратак опис: катастарска парцела 11125/1 КО
Неготин, Кобишнички пут бб (укупне површине од 4.750м²)
Начин управљања отпадом: Процес рада се састоји од преузимања (откуп) и пријема
отпадних материја, мерење и разврставање, затим поступци нужног третмана отпада
којим се исти претвара у секундарне сировине, транспорт материјала унутар локације,
складиштење материјала унутар локације, отпрема секундарних сировина. Планирана
годишња количина неопасног отпада је 14.976т (48т/дан х 6 дана недељно).
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: у случају загађивања санација
зивотне средине, кретање отпада путем документације о кретању отпада
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања: Придржавати се прописане динамике извештавања у складу са Законом о
управљању отпадом према надлежним органима
11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене

Име и презиме овлашћеног лица
Јасмина Благојевић

