
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

 

1. Регистарски број:001 

2. Број досијеа:501-167/2010-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање [х] 

Транспорт [х ] 

Складиштење[х] 

Третман [х ] 
Одлагање     

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: Привредно друштво за 

рециклажу, трговину и услуге „ SALVECO“doo Сремска Митровица, Булевар 

Константина Великог бб 
Регистарски број или име и лични број:137479/2009, матични број 20535237 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: Привредно друштво за рециклажу, трговину и услуге 

„SALVECO“doo Сремска Митровица, Булевар Константина Великог бб 

Регистарски број или име и лични број: 137479/2009, матични број 20535237 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-167/2010- XI од 10.11.2010.год 

9. Рок важности дозволе:од 10.11.2010.год до10.11.2020.год за делатност 

складиштења и третмана , а за делатност сакупљања и транспорта од 
10.11.2010.год до10.11.2015.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпадa:-папирна и картонска амбалажа-15 01 01 

-пластична амбалажа-15 01 02 

-метална амбалажа-15 01 04 

-папир и картон-20 01 01 

-пластика-20 01 39 

Планирана годишња количина отпада је око 1300 тона неопасног отпада 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Сремска Митровица, Булевар 

Константина Великог бб, капацитет постројења за обраду отпада износи око 5 

тона на дан 

Начин управљања отпадом:прикупљање отпада постављањем контејнера 

„SALVECO“ или транспортним средствима физичких лица, ручно сортирање, 

пресовање и балирање 

Превозно средство: наменски камион предузећа „SALVECO“ 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у процесу рада нема 

емисије штетних гасова, нема продукције технолошких отпадних вода,нема 

загађења земљишта, оператер мора да одржава простор у ком се обавља 

делатност , посуде и возила да буду обезбезбеђена од расипања 

Спречавање удеса и одговор на удес: на предметном постројењу није потребно 

вршити процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења 

животне средине, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама 



 Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе od 27.10.2014.год допуњена индексним бројевима отпада 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:002 

2. Број досијеа:501-163/2010-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт  

Складиштење  

Третман  
Одлагање  

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: Доо за производњу и трговину ПРО-ПЛАСТ Сремска 

Митровица, Румски пут 9а 
Регистарски број или име и лични број: 188655/2006, матични број 23408435138 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:рециклажа 

полиетиленске амбалаже (ПЕ), амбалаже, остатака и отпадака од 
полипропилена (ПП), поликарбоната (ПЦ) и (ПЕТ) амбалаже. 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-163/2010- XI од 16.12.2010.год 

9. Рок важности дозволе:од 16.12.2010.год до16.12.2020.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада:Отпадне пластичне масе имају индексни број- 15 01 

02-пластична амбалажа 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сремска Митровица , Румски 

пут 9а, капацитет постројења на месечном нивоу износи 30.000кг отпадне 

пластике. Оператер врши рециклажу пластике и у екструдеру се израђује 

регранулат од ког се део продаје а део оператер користи за његове потребе 

Начин управљања отпадом: отпадна пластика се ручно сортираи пакује на 

транспортне траке, сировине се ситне и мељу у млину, уситњена пластична маса 

усмерава се у наменски силос за складиштење.Наредна фаза је рециклажа и као 

крајњи производ је регранулат 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у поступку рециклаже не 

долази до стварања отпадних вода, поступак не представља извор 

аерозагађивања, није значајна ни емисија буке 

Спречавање удеса и одговор на удес: на предметном постројењу није потребно 

вршити процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења 

животне средине, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама, 

на погону за рециклажу присутна је опасност од избијања пожара 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: (Решењем бр.501-68/2016-X од 21.3.2016.године, стављено је ван 
снаге Решење о издавању дозволе за третман отпада бр.501-163/2010-XI од 



 16.12.2010. гоидне и избрисано из регистра издатих дозвола на територији 

града Сремска Митровица. Наиме, предузеће Про пласт престало је да се 

бави том врстом делатности и своје машине и опрему уступило другом 

предузећу. 



1. Регистарски број:003 

2. Број досијеа:501-158/2010-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт  

Складиштење  

Третман  
Одлагање  

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: ПППУ „YU Kraiburg“ doo-радионица за протектирање гума, 

Вогањски пут бб, Сремска Митровица, 
Регистарски број или име и лични број: 244439/2006, матични број 23408762295 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола:рециклажа отпадних гума и 
стварање сировине за производњу протектираних гума за возила 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-158/2010- XI од 25.01.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 25.01.2011.год до25.01.2021.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: - отпадне гуме 16 01 03 

- пластика и гума 19 12 04 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сремска Митровица , Вогањски 

пут бб, основна сировина је отпадна гума која се увози у турама од по 1500- 

1700 комада, месечни капацитет постројења је 1600ком протектираних 

гума.Процес се изводи у стационарном постројењуи обједињује следеће 

фазе:контрола гума пре протектирања, припрема гуме за протектирање, 

наношење лепка и слоја сирове гуме, балансирање гума, топли поступак 

вулканизације, завршна обрада профила 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: током рада очекује се 

утицај на животну средину из емитера од брусилице за брушење гума, емитера 

од хауба изнад пресаи котловског постројења. При процесу протектирања у 

атмосферу се испуштају најситније честице гумене прашине. Рад неких од 

машина у процесу протектирања производи повећан ниво буке.Обавезује се 

оператер да уколико се укаже повећана честица гумене прашине угради додатни 

филтер за пречишћавање гасова који се испуштају у атмосферу и изврши 

контролу суспендованих честица. рад некох машина производи повећан ниво 

буке и неопходно јеизвршити мерење буке 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 



 



 

 

 

 

 
 

1. Регистарски број:004 

2. Број досијеа:501-189/2010-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт  

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

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: „PRINTER&TEC“ doo Сремска Митровица, Марка аурелија бб 
Регистарски број или име и лични број: 80793/2010, матични број 20665734 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:рециклажа 

истрошених тонера и кертриџа ( од штампача. машина за фотокопирање и 
факса) 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 

и заштиту животне средине 
8. Број и датум издавања дозволе: 501-189/2010- XI од 25.01.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 25.01.2011.год до25.01.2021.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: - отпадни тонер за штампање другачије од оног 

наведеног у 08 03 17-08 03 18 

-отпади који нису другачије специфицирани -08 03 99 

У почетној фази планирана је производња око 100 кертриџа на дан 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сремска Митровица, Марка 

Аурелија бб, локација је део привредне зоне „Исток“ , планирани капацитет на 

годишњем нивоу је 20000 јединица разних врста кертриџа.Производни циклус 

састоји се у рециклажи кертриџа, тонера који су потрошени , при чему се најпре 

врши селекција, потом чишћење, замена похабаних делова, пуњење, на крају 

контрола и паковање. 

Начин управљања отпадом: Фирма је специјализована за услуге допуне, обнове 

и продаје кертриџа, како црних тако и у боји. Кертриџи се увозе друмским 

транспортом преко граничног прелаза Батровци, на основу дозволе за увоз 

отпада који није опасан добијене од Министарства животне средине и 

просторног планирања бр.19-00-00957/2010-02 од 20.12.2010.год. Дозвола је 

издата за количину од 20.000 комада отпадних коришћених тонер кертриџа који 

не садрже опасне материје и одређени временски период након чијег истека се 

подноси нови захтев за дозволу. Истрошени кертриџи стижу како од домаћих 

тако и од иностраних добављача где се најпре врши одабир погодних кертриџа 

за рециклажу који се потом зависно од врсте распоређују и означавају 

одговарајућом шифром. Кертриџи се расклапају и чисте уз помоћ 

компримованог ваздуха и тако расклопљени смештају се у посуде које се даље 

шаљу на обраду. Резервоари кертриџа, очишћени , испражњени и херметички 

затворени, бивају пуњени преко чепа који је смештен са горње стране 

резервоара специјалном машином за пуњење. Напуњени кертриџи у врећама се 

премештају за сто за усисавање прашкастих или зрнастих честица, где један део 

компоненти подлеже и дубљем чишћењу. Сада пуни и добро очишћени 

кертриџи спремни су за употребу у разноврсним штампачима како би се 

проверио квалитет штампе. Након тестирања кертриџи се шаљу на паковање, 



 где бивају очишћени, угланцани, налепљени новим етикетама и спаковани у 

картонске кутије. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у поступку рециклаже не 

долази до стварања отпадних вода, поступак не представља извор 

аерозагађивања, није значајна ни емисија буке, отпад који се ствара у процесу 

рециклаже поверава се фирмама које постављају контејнере за одлагање истог 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, на погону за рециклажу присутна је опасност од 

избијања пожара 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 
према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:005 

2. Број досијеа:501-12/2011-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: „ГРАМИНГ“ доо, Драгиње 
Никшић бр.14, Ср. Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: „ГРАМИНГ“ доо, Драгиње Никшић бр.14, Ср. Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 78659/2006, матични број 08241961 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-12/2011- XI од 25.02.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 25.02.2011.год до25.02.2021.год за делатност 

складиштења и третмана неопасног отпада, за делатност сакупљања и 
транспорта од 9.10.2012.год до 9.10.2017.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада:- отпади од сортирања папира и картона намењених 

рециклажи (03 03 08) 

- папир и картон (19 12 01) 

- папир и картон (20 01 01 ) 

- пластична амбалажа (15 01 02) 

Планирана годишња количина отпада је 120 тона 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сремска Митровица, Драгиње 

Никшић бр.14. северни део града у зони индивидуалног становања 

Начин управљања отпадом: отпад се преузима од физичких и правних лица 

сопственим возилом,депонује на отвореном платоу рециклажног дворишта, 

разврстава ручно сортира и пресује. Формиране бале отпада се испоручују 

купцима овлашћеним за прераду секундарних сировина 

Превозно средство: теретно возило фургон Мерцедес 413 ЦДИ опремљено за 

транспорт отпада 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: не долази до стварања 

отпадних вода, поступак не представља извор аерозагађивања, није значајна ни 

емисија буке, 

Спречавање удеса и одговор на удес:постоји опасност од пожара али да би се 

свела на најмању могућу меру , примљени отпад се одмах влажи водом и 

приступа балирању, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 
а) измена дозволе oд 09.10.2012. године, мења се у делу који се односи на врсте 



 отпада као и у делу који се односи на рок важења дозволе за транспорти 

сакупљање отпада, дозвола допуњена индексним бројевима отпада од 

20.10.2014.год 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:006 

2. Број досијеа:501-81/2011-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: Радња за рециклажу и 
трговину“ Метали Бановачки“, Јалијска IV бр.20, Сремска Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: Радња за рециклажу и трговину“ Метали Бановачки“, Јалијска 

IV бр.20,  Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број:143116/2010 , матични број 62334959 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-81/2011- XI од 20.06.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 20.06.2011.год до 20.06.2021.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада:-отпади од мешовитих материјала (импрегнирани 

текстил, еластомер, пластомер) 04 02 09 

- отпадне гуме 16 01 03 

- отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте 16 01 

06 

- пластика 16 01 19 

- стакло 16 01 20 

-папир и картон 19 12 01 

- метали који садрже гвожђе 19 12 02 

-обојени метали 19 12 03 

Капацитет је 10 тона отпада на месечном нивоу 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сремска Митровица, Јалијска IV 

бр.20, капацитете је 120 тона на годишњем нивоу 

Начин управљања отпадом: Након прихвата металног отпада, истовареног у 

дворишту фирме , приступа се разврставању по категорији, врсти и боји а затим 

ручном сортирању.У дворишту прикупљени отпад се кратко задржава и одмах 

се позива фирма за рециклажу чије возило преузима метални отпад на основу 

склопљеног уговора. У случају откупа већих количина металног отпада на 

терену овај отпад након мерења директно преузимa возило фирме за рециклажу. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 



 Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 
према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе, извршена је допуна дозволе индексним бројевима отпада 

27.10.2014.године 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



 

 

 

 

 
 

1. Регистарски број:007 

2. Број досијеа:501-65/2011-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола:“YOST“doo,предузеће за 

консалтинг, трговину и услуге у промету, Шишатовачка бр.8, Сремска 

Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: “YOST“doo,предузеће за консалтинг, трговину и услуге у 

промету, Шишатовачка бр.8, Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 47817, матични број 08308594 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: сакупљање,, 

разврставање, складиштење и третман неопасног отпада (метали који садрже 

гвожђе и обојени метали ) 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-65/2011- XI од 11.07.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 11.07.2011.год до 11.07.2021.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада:- метали који садрже гвожђе 19 12 02 

- обојени метали 19 12 03 

- отпадне гуме 16 01 03 

- отпадна возила која не садрже течности и друге опасне компоненте-16 01 

06 

- пластика 16 01 19 

- стакло 16 01 20 

- одбачена електрична и електронска опрема 20 01 36 

- каблови 17 04 11 

Планирана годишња количина отпада је 2500 тона 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сремска Митровица , Булевар 

Константина Великог бб, капацитет постројења је око 3000 тона на годишњем 

нивоу, 

Начин управљања отпадом: Метални отпад, предмети од гвожђа, се преузимају, 

откупљују, разврставају, ручно класирају и припремају за испоруку у Центар за 

рециклажу у Железнику, а комади већег габарита се режу ручном брусилицом 

или секу аутогеним апаратом. Утовар и истовар металног отпада се обавља 

виљушкаром. У случајевима откупа већих количина металног отпада на терену, 

овај отпад након мерења директно преузима возило Центра за рециклажу. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 



 Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе oд 30.07.2013. год у делу који се односи на локацију и врсте 

отпада које оператер сакупља бр.дозволе 501-77/2013-X 

б) одузимање дозволе (Решењем број 501-14/2015- X од 23.1.2015.год, стављено 

је ван снаге решење о издавању дозволе за управљање отпадом 501-65/2011-XI, 

јер је оператер престао да се бави том врстом делатности и локацију дао у закуп 

другом предузећу) 

12. Напомене: 



 

 
 

1. Регистарски број:008 

2. Број досијеа:501-215/2011-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: „МАЧВА 
ИНТЕРКОМЕРЦ“д.о.о., Набојше Јерковић бр.7, Мачванска Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: „МАЧВА ИНТЕРКОМЕРЦ“д.о.о., Набојше Јерковић бр.7, 

Мачванска Митровица 
Регистарски број или име и лични број:248270/2006 , матични број 08303860 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-215/2011- XI од 15.11.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 15.11.2011.год до 15.11.2021.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: - метали-укључујући и њихове легуре 17 04 

- бакар,бронза,месинг 17 04 01 

- алуминијум 17 04 02 

- олово 17 04 03 

- цинк 17 04 04 

- гвожђе и челик 07 04 05 

- калај 17 04 06 

- мешани метали 17 04 07 

- каблови, другачији од оних наведених у 17 07 10 

- стара возила која не садрже течности и друге опасне компоненте 

(аутошкољке) 16 01 06 

Након измене и допуне додате су нове врсте отпада: 

15 0 1 01 – папирна и картонска амбалажа 

16 01 03 – отпадне гуме 

16 02 14 – одбачена опрема другачија од оненаведене у 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 16- компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних 

наведених у 16 02 15 

17 01 07 – мешавине или поједине фракције бетона, цигле плочица и 

керамике другачије од оних наведених у 17 01 06 

17 02 01- дрво 

17 02 02 – стакло 

17 02 03-пластика 

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 обојних метала 



 19 12 01- папир и картон 

19 12 04 –пластика и гума 

19 12 05- стакло 

Планирана количина на годишњем нивоу је 5000 тона 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Салаш Ноћајски, Стојана Чупића 

бб, капацитет је 5000 тона на годишњем нивоу 

Начин управљања отпадом: Рад у постројењу своди се на допремање отпада и 

његово разврставање, складиштење и даља продаја .Приликом доласка отпада 

ради се селекција и разврставање и уколико је потребно обрада отпада. 

Обрађени отпад се складишти у простор предвиђен за ту врсту отпада. 
Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе од 09.04.2012.год, додате су врсте отпада: отпадно стакло, 

папир и пластика, Решење о измени и допуни решења о издавању дозволе за 

сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада на територији града 

Сремска Митровица бр.501-59/2017-XI од 24.4.2017.год 

 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



 

 
 

1. Регистарски број:009 

2. Број досијеа:501-227/2011-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење  

Третман 

Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: „АПОКАЛИПСА“д.о.о., 
Румски друм 55а, Ср. Митровица, 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: сакупљање и 
транспорт неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-227/2011- XI од 25.11.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 25.11.2011.год до 15.11.2016.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: непрерађена шљака-10 02 07 (отпад који није опасан). 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сремска Митровица , Румски 

друм 55а, шљака из сепаратора топионице преузима се и транспортује на 

парцелу бр.8257/4 к.о. Ср.Митровица која је у власништву 

„АПОКАЛИПСА“.Овај отпад није намењен за даљу дистрибуцију него за 

насипање слободне површине горе поменуте парцеле. 

Начин управљања отпадом: 

Превозно средство: камион 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:010 

2. Број досијеа:501-223/2010-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт  

Складиштење  

Третман  
Одлагање  

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: ППП „ Kraiburg. SRB“ doo-радионица за протектирање гума, 

Вогањски пут бб, Сремска Митровица, 
Регистарски број или име и лични број: 52912/2011, матични број 20734566 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола:рециклажа отпадних гума и 
стварање сировине за производњу протектираних гума за возила 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-223/2011- XI од 30.11.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 30.11.2011.год до30.11.2021.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада:- отпадне гуме 16 01 03 

- пластика и гума 19 12 04 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сремска Митровица , Вогањски 

пут бб, основна сировина је отпадна гума која се увози у турама од по 1500- 

1700 комада, месечни капацитет постројења је 1600ком протектираних 

гума.Процес се изводи у стационарном постројењуи обједињује следеће 

фазе:контрола гума пре протектирања, припрема гуме за протектирање, 

наношење лепка и слоја сирове гуме, балансирање гума, топли поступак 

вулканизације, завршна обрада профила 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: током рада очекује се 

утицај на животну средину из емитера од брусилице за брушење гума, емитера 

од хауба изнад пресаи котловског постројења. При процесу протектирања у 

атмосферу се испуштају најситније честице гумене прашине. Рад неких од 

машина у процесу протектирања производи повећан ниво буке.Обавезује се 

оператер да уколико се укаже повећана честица гумене прашине угради додатни 

филтер за пречишћавање гасова који се испуштају у атмосферу и изврши 

контролу суспендованих честица. рад некох машина производи повећан ниво 

буке и неопходно јеизвршити мерење буке 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе, дозвола допуњена индексним бројевима отпада 21.10 

2014.год 



 б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:011 

2. Број досијеа:501-236/2011-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење  

Третман 

Одлагање  

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: “ФИНАГРА“ д.о.о., Фрушкогорска 11, Ср.Митровица 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење 
неопасног отпада (контејнери од полимера) 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-236/2011- XI од 22.12.2011.год 

9. Рок важности дозволе:од 22.11.2011.год до 22.12.2021.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: Оператер планира складиштење неопасног отпада 

који чине контејнери од полимера запремине 1000 литара. 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: ФИНАГРА“ из Сремске 

Митровице обавља делатност у склопу изнајмљене парцеле 2343/1 к.о. 

Манђелос.Планирана годишња количина отпада је 200 контејнера. У 

контејнерима се допремају хемикалије које се користе у капмањи шећерне 

репе.Истовар се врши на делу парцеле и привремено складишти до 

дистрибуције купцима. 

Начин управљања отпадом:придржавати се Радног плана постројења 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:012 

2. Број досијеа:501-31/2012-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: „Металфер“д.о.о.,Румски 
пут 27, Сремска Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: „Металфер“д.о.о.,Румски пут 27, Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-31/2012- XI од 26.03.2012.год 

9. Рок важности дозволе:од 26.03.2012.год до 26.03.2022.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада:-отпад од обраде метала 12 01 01 

- метална окалина 12 01 02 

- ферозни метал 16 01 17 

- гвожђе и челик 17 04 05 

Планирана годишња количина отпада је 600 тона гвожђа и 100 тона окалине 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: „Металфер“д.о.о.,Румски пут 27, 

Сремска Митровица, 

Начин управљања отпадом: ради се о привремерном складишту старог отпадног 

гвожђа, које се допрема на локацију и грајфером истовара на бетониран плато 

на поменутој локацији. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:013 

2. Број досијеа:501-88/2012-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење  

Третман 

Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: Мирјана Цветановић, 
предузетник, 1.Новембар бр.154, Ср. Митровица, 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: сакупљање и 
транспорт неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-88/2012- XI од 28.06.2012.год 

9. Рок важности дозволе:од 26.06.2012.год до 26.06.2017.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: :-отпад од обраде метала 12 01 01 

- метална окалина 12 01 02 

- ферозни метал 16 01 17 

- гвожђе и челик 17 04 05 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Начин управљања отпадом: 

Превозно средство: камион 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:014 

2. Број досијеа:501-93/2012-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање 

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:ЗР „ РОЛОПЛАСТ“, предузетника Мошић Жељка, Милоша 

Ђурића 17, Сремска Митровица 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-93/2012- XI од 27.06.2012.год 

9. Рок важности дозволе:од 27.06.2012.год до 27.06.2022.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: оператер планира складиштење и третман неопасног 

отпада, индексног броја 07 02 13- отпадна пластика, 

годишња количина отпада је 600 тона 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: локација се налази у 

индустријском делу града Сремска Митровица у улици Румски пут бб 

Начин управљања отпадом: 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе, урађена је измена дозволе јер оператер не врши делатност 

одлагања отпадом од 22.10.2014.год бр:501-172/2014- X, извршена је измена 

дозволе јер је оператер извршио промену правне форме, измењено је пословно 

име у Друштво за производњу РОЛОПЛАСТ 1964 ДОО ЛАЋАРАК , од 

22.1.2016.год бр.501-5/2016-X 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:015 

2. Број досијеа:501-131/2012-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење  

Третман 

Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: МЕТАЛФЕР д.о.о. Румски 
пут бр.27, Ср. Митровица, 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: сакупљање и 
транспорт неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-131/2012- XI од 09.08.2012.год 

9. Рок важности дозволе:од 09.08.2012.год до 09.08.2017.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: -отпад од обраде метала 12 01 01 

-метална окалина 12 01 02 

- ферозни метал 16 01 17 

- гвожђе и челик 17 04 05. 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Начин управљања отпадом: 

Превозно средство: камион 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:016 

2. Број досијеа:501-225/2012-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: „Метalfer Steel 
Mill“д.о.о.,Румски пут 27, Сремска Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: „Метalfer Steel Mill“д.о.о.,Румски пут 27, Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење и 
транспорт неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
соцјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-225/2012- X од 19.11.2012.год 

9. Рок важности дозволе:од 19.11.2012.год до 19.11.2017.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: отпад који није опасан-шљака из сепаратора из 

топионице челика10 02 02 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: „Метаlfer Steel 

Mill“д.о.о.,Румски пут 27, Сремска Митровица, 

Начин управљања отпадом: ради се о привременом складишту шљаке која није 

намењена за даљу дистрибуцију већ се одлаже у сврху посипања и покривања 

слободне површине . 

Превозно средство: камион и кипер 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:017 

2. Број досијеа:501-47/2012-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање 

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: „SIBO COMERC 011“д.о.о., Бранка Радичевића7/25, Сремска 

Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење, 
третман и одлагање отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-47/2012- X од 15.01.2013.год 

9. Рок важности дозволе:од 15.01.2013.год до 15.01.2023.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: - метална амбалажа 15 01 04, 

-отпадна возила 16 01 04, 

- отпадна возила која не садрже течности ни друге опасне компоненте 16 01 06, 

-ферозни метал 16 01 17, 

- обојени метал 16 01 18, 

- метали укључујући и њихове легуре17 04; 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: објекат је на адреси Румски пут 

55 у Сремској Митровици 

Начин управљања отпадом: сакупљање отпада врше физичка и правна лица која 

допремају отпад на локацију где се врши селекција, сепарација и складиштење 

отпада.Отпад се ручно сортира а уколико је већег габарита реже се брусилицом. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



 

1. Регистарски број:018 

2. Број досијеа:501-4/2013-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање 

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: Занатска радња за протектирање гума „ Стевић“, Вогањски пут 

бб, Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број:матични број 57023333 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-4/2013- X од 30.01.2013.год 

9. Рок важности дозволе:од 30.01.2013.год до 30.01.2023.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: - отпадне гуме 16 01 03 

- пластика и гума 19 12 04 

Отпад који се генерише упроцесу производње је: гумена струготина, гуме које 

представљају шкарт и комунални отпад. 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: објекат је на адреси Вогањски 

пут бб у Сремској Митровици, месечни капацитет постројења је 350 комада 

протектираних гума 

Начин управљања отпадом: оператер као основну сировину користи половне 

теретне гуме, третира их физичким процесима и уз одређени утрошак сирове 

гуме производи обновљиве гуме које пласира на тржиште. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: (урађен закључак о исправци грешке у решењу, закључак бр.501- 

168/2014-X од 16.10.2014.год 



 

 
 

1. Регистарски број:019 

2. Број досијеа:501-16/2013-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

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: REC-EE-O d.o.o., Предузеће за рециклажу електронског и 

електричног отпада, Томе Буше бр.14, Београд, постројење у Ср.Митровици 

Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење 
отпада од електричних и електронских производа 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-16/2013- X од 19.03.2013.год 

9. Рок важности дозволе:од 19.03.2013.год до 19.03.2023.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: отпад од електричних и електронских производа, 

планирана количина за складиштење је 8 тона на дан 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Локација старог Матроза, на 

кат.парцелама 5928,5932,5933/2 и 5934 к.о. Ср.Митровица, 

Начин управљања отпадом:у оквиру постројења вршиће се сакупљање, 

разврставање и привремено складиштење отпада од електричних и 

електронских производа . 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе( 29.05.2013.год. урађена допуна дозволе) 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене: (Решењем бр.501-66/2016-X од 18.3.2016.године, стављено је ван 

снаге Решење о издавању дозволе за складиштење отпада од електричних и 

електронских производа на територији града Сремска Митровица бр.501- 

16/2013-X од 19.3.2013. године и избрисано из регистра издатих дозвола на 
територији града Сремска Митровица. Наиме,   Предузеће за рециклажу 



 електронског и електричног отпада РЕЦ-ЕЕ-О из Београда поред 

постројења у Сремској Митровици поседује и постројење у Крагујевцу, те 

је решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

исходовало дозволу за обе локације Дакле, поменутим Решењем о издавању 

дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацијама 

оператера бр.19-00-00228/2014-05 обухваћено је и складиштење неопасног и 

опасног отпада и на локацији у Сремској Митровици. 



 

1. Регистарски број:020 

2. Број досијеа:501-70/2013-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

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: РТЦ „ ЛУКА ЛЕГЕТ“ а.д., Јарачки пут бр.10, Сремска 

Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење 
неопасног отпада (шут од ватросталне опеке) 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-70/2013- X од 09.05.2013.год 

9. Рок важности дозволе:од 09.05.2013.год до 09.05.2023.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: неопасног отпада (шут од ватросталне опеке-10 09 

08), планирана годишња количина отпада је 3000 тона 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Локација је катастарска парцела 

бр.5825 к.о.Сремска Митровица у индустријској зони у кругу РТЦ „ Лука 

Легет“ 

Начин управљања отпадом: складиштење отпада на описаној локацији би се 

вршило у току ремонта пећи у ливници Сирмиум Стеел из Сремске Митровице. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 
према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:021 

2. Број досијеа:501-73/2013-X и измена дозволе број:501-258/2016-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

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: Д.О.О. „Центар за рециклажу“, Томе Буше бр.14, Београд, 

постројење у Ср.Митровици 
Регистарски број или име и лични број:матични број 17194798 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-73/2013- X од 20.05.2013.год, измена 
дозволе 501-258/2016-XI од 28.12.2016.год 

9. Рок важности дозволе:од 20.05.2013.год до 20.05.2023.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: -отпад од млевења 10 02 10, 

-отпадна глиница 10 03 05, 

-тврди цинк 11 05 01, 

-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 

- матална амбалажа 15 01 04 

-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 

- бакар, бронза, масинг 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 

- отпад од гвожђа и челика 19 10 01 

- отпад од обојених метала 19 10 02 

- метали који садрже гвожђе 19 12 02 

- обојени метали 19 12 03 

- одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 

21, 20 01 23 и 20 01 35 
- метали 20 01 40 



 Планирана количина за складиштење је 20 тона на дан 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Локација старог Матроза, на 

кат.парцели 5933/16 к.о. Ср.Митровица, 

Начин управљања отпадом: у оквиру постројења вршиће се сакупљање, 

разврставање и привремено складиштење неопасног отпада . 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе Решење о измени решења о издавању дозволе за складиштење 

неопасног отпада на територији града Сремска Митровица бр.501-258/2016-XI 

од 28.12.2016.год. Измена дозволе се односи на промену квалификованог лица 

одговорног за управљање отпадом. 

 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:022 

2. Број досијеа:501-90/2013-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

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: Д.О.О. „БЕОТОК“, Стевана Сремца бр.41, Панчево, постројење 

у Ср.Митровици 
Регистарски број или име и лични број:регистарски број 22608519668 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-90/2013- X од 05.06.2013.год 

9. Рок важности дозволе:од 05.06.2013.год до 05.06.2023.год 
10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: неопасан отпад 

 

01 01 01 отпад од ископавања минерала за црну метарулгију 

 

01 01 02 отпади од ископавања минерала за обојену метарулгију 

 

01 03 06 јаловине другачије од оних наведених у 01 03 04 и 01 03 05 

 

01 03 08 прашњави и прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 03 07 

 

01 03 09 црвени муљ из производње алуминијума другачији од оног наведеног у 010307 

01 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

01 04 08 отпадни шљунак и дробљени камен другачији од оних наведених у 01 04 07 

 

01 04 09 отпадни песак и глине 

 

01 04 10 прашњави прашкасти отпади другачији од оних наведених од 01 04 07 

01 04 11 отпади од прераде поташе и камене соли другачији од оних наведених у 

01 04 07 

 

01 04 12 остаци и други отпади од прања и чишћења минерала другачији од оних 

наведених у 01 04 07 и 01 04 11 

01 04 13 отпади од сечења и обраде камена другачији од оних наведених у 01 04 07 

 

01 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 

01 05 04 муљеви и отпади од бушења за извориште питке воде 

 

01 05 07 муљеви од бушења и отпади који садрже барит другачији од оних наведених у 



01 05 05 и 01 05 06 

 

01 05 08 муљеви од бушења и отпади који садрже хлориде другачији од оних наведених 

у 01 05 05 и 01 05 06 

01 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 

 

 
02 01 01 муљеви од прања и чишћења 

02 01 02 отпад од животињског ткива 

02 01 03 отпад од биљног ткива 

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 

 
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 09 агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 08 

02 01 10 отпад од метала 

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 03 отпади од екстракције растварачима 

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 03 отпади од хемијског третмана 

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 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад 

03 03 02 зелени течни муљ настао обнављањем куване (беле) течности 



 
03 03 05 

 
муљеви од уклањања штампарских боја у процесу рециклаже папира 

 
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 04 течност за штављење која садржи хром 

04 01 05 течност за штављење без хрома 

 
04 01 06 

муљеви који садрже хром, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту 

настајања 

04 01 07 муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања 

 
04 01 08 

отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од гланцања) 

који садржи хром 

04 01 09 отпади од кројења и завршне обраде 

04 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер) 

04 02 10 органска материја из природних производа (нпр. маст, восак) 

04 02 15 отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14 

04 02 17 боје и пигменти који садрже опасне супстанце другачији од оних наведених у 04 02 16 

 
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 

05 01 13 муљеви од воде из котла 

05 01 14 отпади из расхладних колона 

05 01 16 отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте 

05 01 17 битумен 

05 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

05 06 04 отпад из колона за хлађење 

05 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

05 07 02 отпади који садрже сумпор 

05 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 

 

 
 

06 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 03 14 чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13 

06 03 16 оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15 

06 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
06 05 03 

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 

06 05 02 

06 06 03 отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02 

06 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 



 
06 08 99 

 
отпади који нису другачије специфицирани 

06 09 02 фосфорна шљака 

06 09 04 отпади од реакција са калцијумом другачији од оних наведених у 06 09 03 

06 09 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 10 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 11 01 отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида 

06 11 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 13 03 угљена чађ 

06 13 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 

 

 
 

07 01 12 
муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 

07 01 11 

07 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
07 02 12 

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 

07 02 11 

07 02 13 отпадна пластика 

07 02 15 отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14 

07 02 17 отпади који садрже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16 

07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
07 03 12 

муљеви од 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 

муљеви од 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 

07 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 

 

 
 

08 01 12 отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11 

08 01 14 муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13 

08 01 16 муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15 

08 01 18 отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17 

08 01 20 водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у 08 01 19 

08 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

08 02 01 отпадни прашкасти премази 

08 02 02 муљеви на бази воде који садрже керамичке материјале 

08 02 03 водене суспензије које садрже керамичке материјале 

08 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

08 03 07 муљеви на бази воде који садрже мастило 

08 03 08 течни отпад на бази воде који садржи мастило 

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 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17 

08 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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 

08 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 

 

 
 

09 01 07 фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра 

09 01 08 фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра 

09 01 10 камере за једнократну употребу без батерија 

 
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 специфицирани 

 

 

 
 

10 01 01 пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04) 

10 01 02 летећи пепео од угља 

10 01 03 летећи пепео тресета и сировог дрвета 

10 01 05 чврсти отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса 

10 01 07 муљеви на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса 

 
10 01 15 

шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 

10 01 14 

10 01 17 летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 

 
10 01 19 

отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у 10 01 05, 10 01 07, 10 01 

18 

 
10 01 21 

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 

10 01 20 

10 01 23 муљеви на бази воде од чишћења котла другачији од оних наведених у 10 01 22 

10 01 24 пескови из флуидизованог слоја 



 
10 01 25 

 
отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ 

10 01 26 отпади из третмана расхладне воде 

10 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 02 01 отпади од прераде шљаке 

10 02 02 непрерађена шљака 

10 02 08 чврсти отпади из процеса третмана гаса другачији од оних наведених у 10 02 07 

10 02 10 отпад од млевења 

10 02 12 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 02 11 

 
10 02 14 

муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса другачији од оних 

споменутих у 10 02 13 

10 02 15 други муљеви и филтер - колачи (погаче) 

10 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 03 02 остаци анода 

10 03 05 отпадна глиница 

10 03 16 пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15 

 
10 03 18 

отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 03 

17 

10 03 20 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 03 19 

 
10 03 22 

остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) 

другачији од оних наведених у 10 03 21 

10 03 24 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23 

 
10 03 26 

муљеви и филтер - колачи (погаче) од третмана гаса другачији од оних наведених у 10 

03 25 

10 03 28 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 03 27 

 
10 03 30 

отпади од третмана сланих шљака и црне згуре другачији од оних наведених у 10 03 

29 

10 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 
 



 
10 04 10 

 
отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 04 09 

10 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 05 01 Шљаке из примарне и секундарне производње 

10 05 04 остале чврсте честице и прашина 

10 05 09 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 05 08 

10 05 11 згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 05 10 

10 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 06 01 шљаке из примарне и секундарне производње 

10 06 02 згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње 

10 06 04 остале чврсте честице и прашина 

10 06 10 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09 

10 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 07 01 шљаке из примарне и секундарне производње 

10 07 02 згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње 

10 07 03 чврсти отпади из третмана гаса 

10 07 04 остале чврсте честице и прашина 

10 07 05 муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса 

10 07 08 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 07 07 

10 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 08 04 чврсте честице и прашина 

10 08 09 остале шљаке 

10 08 11 згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 08 10 

 
10 08 13 

отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 08 

12 

10 08 14 струготине са аноде 
 



 
10 08 16 

 
прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 08 15 

 
10 08 18 

муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса другачији од оних 

наведених у 10 08 17 

10 08 20 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 08 19 

10 08 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 09 03 шљака из пећи 

 
10 09 06 

језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних 

наведених у 10 09 05 

 
10 09 08 

језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних 

наведених у 10 09 07 

10 09 10 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 09 09 

10 09 12 остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11 

10 09 14 отпадна везива другачија од оних наведених у 10 09 13 

10 09 16 отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 09 15 

10 09 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 10 03 шљака из пећи 

 
10 10 06 

језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних 

наведених у 10 10 05 

 
10 10 08 

језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних 

наведених у 10 10 07 

10 10 10 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09 

10 10 12 остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11 

10 10 14 отпадна везива другачија од оних наведених у 10 10 13 

10 10 16 отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 10 15 

10 10 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 11 03 отпадни влакнасти материјали на бази стакла 

10 11 05 чврсте честице и прашина 
 



 
10 11 10 

 
отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана другачија од 

оне наведене у 10 11 09 

10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 

10 11 14 муљ од полирања и млевења стакла другачији од оног наведеног у 10 11 13 

10 11 16 чврсти отпади из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 15 

 
10 11 18 

муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса другачији од оних 

наведених у 10 11 17 

 
10 11 20 

чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 10 11 19 

10 11 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 12 01 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана 

10 12 03 чврсте честице и прашина 

10 12 05 муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса 

10 12 06 одбачени калупи 

 
10 12 08 

отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког 

третмана) 

10 12 10 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 12 09 

10 12 12 отпади из процеса глазирања другачији од оних наведених у 10 12 11 

10 12 13 муљ из третмана отпадне воде на месту настајања 

10 12 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 13 01 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана 

10 13 04 отпади од калцинације и хидратације креча 

10 13 06 чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13) 

10 13 07 муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса 

10 13 10 отпади из производње азбест цемента другачији од оних наведених у 10 13 09 

 
10 13 11 

отпади из композитних материјала на бази цемента другачији од оних наведених у 10 

13 09 и 10 13 10 
 



 
10 13 13 

 
чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 13 12 

10 13 14 отпадни бетон и муљ од бетона 

10 13 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 

 

 
 

11 01 10 муљеви и филтер - колачи (погаче) другачији од оних наведених у 11 01 09 

11 01 12 течности за испирање на бази воде другачије од оних наведених у 11 01 11 

11 01 14 отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13 

11 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

11 02 03 отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини 

11 01 06 отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у 11 02 05 

11 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

11 05 01 тврди цинк 

11 05 02 пепео од цинка 

11 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 

 

 
 

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 

12 01 15 машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14 

12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16 

 
12 01 21 

потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 

12 01 20 



 
12 01 99 

 
отпади који нису другачије специфицирани 

 

 

 
 

15 01 01 папирна и картонска амбалажа 

15 01 02 пластична амбалажа 23 

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 

 
15 02 03 

апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од 

оних наведених у 15 02 02 

 

 

 
 

16 01 03 отпадне гуме 

16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте 

16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11 

16 01 15 антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14 

16 01 16 резервоари за течни гас 

16 01 17 ферозни метал 

16 01 18 обојени метал 

16 01 19 пластика 

16 01 20 стакло 

16 01 22 компоненте које нису другачије специфициране 24 

16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03 

16 03 06 органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05 

16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04 

16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 

16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03) 

16 06 05 друге батерије и акумулатори 

16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
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 другачије специфицирани 

16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07) 

16 10 02 течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01 

16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 

 
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 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 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01 

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 

17 05 04 земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 

17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 

17 05 08 отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07 

17 06 04 изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 

17 08 02 грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01 

 
17 09 04 

мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 

02 и 17 09 03 

 

 

 
 

18 01 01 оштри инструменти (изузев 18 01 03) 

18 01 02 делови тела и органи укључујући и кесе са крвљу и крвне продукте (изузев 18 01 03) 

 
18 01 04 

отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања 

инфекције (нпр. завоји, гипсеви, постељина, одећа за једнократну употребу и пелене) 

18 01 07 хемикалије другачије од оних наведених у 18 01 06 

18 01 09 лекови другачији од оних наведених у 18 01 08 

18 02 01 оштри инструменти (изузев 18 02 02) 



 
18 02 03 

 
отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања 

инфекције 

18 02 06 хемикалије другачије од оних наведених у 18 02 05 

18 02 08 лекови другачији од оних наведених у 18 02 07 

 

 

 
 

19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 

19 01 12 шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 

19 01 14 летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13 

19 01 16 прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15 

19 01 18 отпади од пиролизе другачији од оних наведених у 19 01 17 

19 01 19 песак из флуидизованог слоја 

19 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

19 02 03 претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада 

19 02 06 муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05 

19 02 10 сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09 

19 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

19 03 05 стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04 

19 03 07 солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06 

19 04 01 остакљен (витрификован) отпад 

19 04 04 течни отпади на бази воде од каљења витрификованог отпада 

19 05 01 некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада 

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 02 отпад са пешчаног филтера 

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 01 чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама 

19 09 02 муљеви од бистрења воде 

19 09 03 муљеви од декарбонизације воде 

19 09 04 истрошени активни угаљ 

19 09 05 засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле 

19 09 06 раствори и муљеви од регенерације јоноизмењивача 

19 09 99 отпади који нису другачије специфицирани 

19 10 01 отпад од гвожђа и челика 

19 10 02 отпад од обојених метала 

19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03 

19 09 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05 

19 11 06 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 



  19 11 05 

19 11 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада) 

 
19 12 12 

други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 

другачији од оних наведених у 19 12 11 

19 13 02 чврсти отпади од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 01 

19 13 04 муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03 

19 13 06 муљеви од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у 19 13 05 

 
19 13 08 

 

 

 
 

20 01 01 

 
20 01 02 

 
20 01 08 

 
20 01 10 

 
20 01 11 

 
20 01 25 

 
20 01 28 

течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода 

другачији од оних наведених у 19 13 07 

 

 

 
папир и картон 

стакло 

биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 

одећа 

текстил 

 
јестива уља и масти 

 
боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27 



  

20 01 30 детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29 

 

20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31 

 

20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 34 

 

20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 

20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 

20 01 38 дрво другачије од наведеног у 20 01 37 

 

20 01 39 пластика 

 

20 01 40 метали 

 

20 01 41 отпади од чишћења димњака 

 

20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране 

 

20 02 01 биодеградибилни отпад 

 

20 02 02 земља и кмен 

 

20 02 03 остали небиодеградабилни отпад 

 

20 03 01 мешани комунални 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 

20 03 99 комунални отпади који нису другачије специфицирани 

Планирана количина за складиштење је 100 тона на дан 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: на кат.парцели 8270/1 и 8271 к.о. Ср.Митровица, 

у индустријској зони Исток у Ср.Митровици 

Начин управљања отпадом: у оквиру постројења вршиће се сакупљање, разврставање и 

привремено складиштење неопасног отпада . 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање отпадом вршити 

на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне 

средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да обавести 

јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се придржава 

процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 
Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања према надлежним 

органима и институцијама 

11 Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 



12. Напомене: (Решењем бр.501-114/2016-X од 9.5.2016.године, стављено је ван 

снаге Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада бр.501- 

90/2013-X од 5.6.2013. године и избрисано из регистра издатих дозвола на 

територији града Сремска Митровица. Наиме, предузеће Беоток д.о.о. из 

Панчева због истека Уговора о подзакупу пословног простора престало је 

са складиштењем неопасног отпада на територији града Сремска 
Митровица. 



 

 

 

 

 
1. Регистарски број:023 

2. Број досијеа:501-128/2013-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: REC-EE-O d.o.o., Предузеће за рециклажу електронског и 

електричног отпада, Томе Буше бр.14, Београд, постројење у Ср.Митровици 
Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: третман отпада од 
електричних и електронских производа 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-128/2013- X од 16.10.2013.год 

9. Рок важности дозволе:од 16.10.2013.год до 16.10.2023.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада:- 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 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 

-17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 

- 19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког 

третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 

Складиштиће се следеће врсте отпада: 

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 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада) 

Планирана количина за складиштење је 2000 тона годишње 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Локација старог Матроза, на 

кат.парцелама 5933/16 и 5933/19 к.о. Ср.Митровица, 

Начин управљања отпадом:у оквиру постројења вршиће се сакупљање, 

разврставање, поступци физичко механишког третмана и привремено 



 складиштење отпада од електричних и електронских производа . 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



 

1. Регистарски број:024 

2. Број досијеа:501-78/2014-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: Привредно друштво „WTD“ d.o.o Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 

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

третман неопасног отпада, индексног броја 10 02 02 непрерађена шљака из 
индустрије гвожђа и челика 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-78/2014- X од 12.6.2014.год 

9. Рок важности дозволе:од 12.6.2014.год до 12.6.2024.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 10 02 02 непрерађена шљака из индустрије гвожђа и 

челика, количина отпада на месечном нивоу износи 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Локација постројења је на 

катастарској парцели бр.8242/13 к.о. Сремска Митровица у улици Румски пут 

бр.9а 

Начин управљања отпадом:у оквиру постројења вршиће се привремено 

складиштење и третман отпада у мобилној дробилици 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 
према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:025 

2. Број досијеа:501-100/2014-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: Привредно друштво „АКЕРС“ д.o.o Лаћарак, 1.Новембар 392а 

Лаћарак, Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење и 
механичка припрема неопасног отпада за транспорт 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-100/2014- X од 17.7.2014.год 

9. Рок важности дозволе:од 17.7.2014.год до 17.7.2024.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

• Врста и количина отпада: Отпад од метала - 02 01 10 

• Отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи - 

03 03 08 

• Остаци анода - 10 03 02 

• Језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања 

другачији од оних наведених у 10 10 07- 10 10 08 

• Отпади из производње азбест цемента другачији од оних 

наведених у 10 13 09 - 10 13 10 

• Стругање и обрада ферометала -12 01 01 

• Прашина и честице ферометала -12 01 02 

• Стругање и обрада обојених метала -12 01 03 

• Папирна и картонска амбалажа -15 01 01 

• Пластична амбалажа-15 01 02 

• Метална амбалажа-15 01 04 

• Композитна амбалажа-15 01 05 

• Мешана амбалажа-15 01 06 

• Ферозни метал -16 01 17 

• Обојени метал-16 01 18 

• Пластика-16 01 19 

• Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до16 02 13- 
16 02 14 

• Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних 

наведених у 16 02 15-16 02 16 

• Пластика -17 02 03 

• Битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01-17 

03 02 

• Бакар, бронза, месинг-17 04 01 



 • Алуминијум-17 04 02 

• Гвожђе и челик-17 04 05 

• 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 

• Папир и картон -20 01 01 

• Пластика-20 01 39 

• Метали- 20 01 40 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Локација је у Лаћарку у улици 

1.Новембар бр.392а 

Начин управљања отпадом: у оквиру постројења вршиће се складиштење и 

механичка припрема неопасног отпада за транспорт 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:026 

2. Број досијеа:501-121/2014-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: Д.О.О „ВУМИКС“ Сремска Митровица, Тараса Шевченка 39а, 

Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: третман неопасног 
отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-121/2014- X од 17.9.2014.год 

9. Рок важности дозволе:од 17.9.2014.год до 17.9.2024.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 

• Пластична амбалажа-15 01 02 

• Одвојено сакупљена фракција пластике 20 01 39 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Локација је у индустријској зони 

у Сремској Митровици у улици Тараса Шевченка 39а 

Начин управљања отпадом: у оквиру постројења вршиће се третман 

полиетилена , регранулирање и производња цеви за наводњавање 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:027 

2. Број досијеа:501-150/2014-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: Привредно друштво „EL ROUMY COMPANY“ d.o.o Салаш 

Ноћајски, Стојана Чупића бб, Салаш Ноћајски 
Регистарски број или име и лични број:20491973 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-150/2014- X од 15.10.2014.год 

9. Рок важности дозволе:од 15.10.2014.год до 15.10.2024.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 

• Отпадне гуме - 16 01 03 

• Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне 

компоненте – 16 01 06 

• Кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11 - 16 01 12 

• 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 

• Компоненте које нису другачије специфициране -16 01 22 

• Отпади који нису другачије специфицирани-16 01 99 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Локација је у Салашу Ноћајском 

у улици Стојана Чупића бб, максимални дневни капацитет око 20 тона 

Начин управљања отпадом: у оквиру постројења вршиће се пријем, привремено 

складиштењеи разврставање неопасног отпада. 
Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 
11. Промене: 



 а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:028 

2. Број досијеа:501-191/2014-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: „ИСТЕП“ д.о.о. Београд, Томе Буше бр.14, Београд-Чукарица 

Регистарски број или име и лични број:20572809 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-191/2014- X од 11.12.2014.год 

9. Рок важности дозволе:од 11.12.2014.год до 11.12.2024.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 

02 05 отпади од индустрије млечних производа 

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 07 отпади од производње алкохолних и безалкохолних 

напитака (изузев кафе, чаја и какаа) 

02 07 01-отпади од прања, чишћења и механичког третмана  сировог 

материјала 

02 07 02- отпади од дестилације алкохола 

02 07 03- отпади од хемијског третмана 

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 03 отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона 

03 03 01- отпад од коре и дрвни отпад 

03 03 02- зелени течни муљ настао обнављањем куване(беле) течности 

03 03 05- муљеви од уклањања штампарских боја у процесу рециклаже 

папира 

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 влакан, 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 



 19 08 отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије 

специфицирани 

19 08 01- отпад од механичког раздвајања на решеткама 

19 08 02- отпад са пешчаног филтра 

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 отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење 

у индустрији 

19 09 01- чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања 

на решеткама 

19 09 02- муљеви од бистрења воде 

19 09 03- муљеви од декарбонизације воде 

19 09 04- истрошени активни угаљ 

19 09 05- засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле 

19 09 06- раствори и муљеви од регенерације јоноизмењивача 

19 09 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 

15 01 амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у 

комуналном отпаду) 

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 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Локација постројења је на 

катастарским парцелама бр.5933/10 и 5933/17 к.о. Сремска Митровица, у 

индустријској зони града Сремска Митровица.Капацитет постројења је за течни 

неопасан отпад 8000т а за амбалажни отпад 1000т.Основни процеси 

упостројењу су :пријем отпадног материјала, привремено складиштење, 

примарна селекција и разврставање, третман који зависи од врсте материјала, 

мерење, паковање, означавање, привремено складиштење и отпремање 

материјала. 

Начин управљања отпадом: Уколико је допремљени отпад у амбалажи , одваја 

се амбалажа на тзв.јежу-машини, која буши упаковане производе и течни 

садржај одлази у систем за третман течног отпада аамбалажа остаје на 

решетци.амбалажни отпад се се пере и третира млевењем, балирањем или 

пресовањем у зависности од састава. Течни отпад се третира у постројењу за 

третман течног отпада који се састоји из три линије.Линија 1 капацитета 

2700m³/h, линија 2 капацитета 1200 m³/h а линија 3 сакупља муљ из обе линије и 



 транспортује цевоводима на таложно поље. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:029 

2. Број досијеа:501-227/2014-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: SP JOST d.o.o. 
Ср.Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: SP JOST d.o.o. Ср.Митровица 
Регистарски број или име и лични број:21026875 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-227/2014- X од 18.2.2015.год 

9. Рок важности дозволе: Дозвола за складиштење и третман неопасног отпада 

од 18.2.2015.год до 18.2.2025.год, дозвола за транспорт и сакупљање отпада од 
18.2.2015.год до 18.2.2020.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 

• Отпадне гуме - 16 01 03 

• Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне 

компоненте – 16 01 06 

• Пластика-16 01 19 

• Стакло – 16 01 20 

• Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 -17 04 11 

• Метали који садрже гвожђе - 19 12 02 

• Обојени метали- 19 12 03 

• Одбачена електрична и електронска опрема -20 01 36 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Локација је у Сремској 

Митровици у улици Гајева бб. Планирана годишња количина отпада је  3600 

тона 

Начин управљања отпадом: у оквиру постројења вршиће се пријем, привремено 

складиштење и разврставање неопасног отпада. 

Превозно средство: возило марке Iveco комби, регистарског броја SM 026-KM 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 



11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:030 

2. Број досијеа:501-24/2015-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање 

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: „Philip CO-Filipović“ 
Ср.Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: 
Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: транспорт 
неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-24/2015- X од 27.2.2015.год 

9. Рок важности дозволе:Дозвола за складиштење и третман неопасног отпада од 
27.2.2015.год. до 27.2.2020.год. 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 

04 02 09- Отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, 

еластомер, пластомер) 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Начин управљања отпадом: У току производње душека која је основна 

делатност овог произвођача отпaда, долази до стварања текстилног отпада који 

је потребно транспортовати на регионалну депонију у Сремској Митровици. 

Превозно средство: теретно возило регистарског броја SM 023-ZP, теретно 

возило регистарског броја SM 016-HD, теретно возило регистарског броја SM 

024-CC, прикључно возило регистарског броја АА-922SM, прикључно возило 

регистарског броја АА-216SM 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је транспорт 

отпада вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање: 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:031 

2. Број досијеа:501-138/2015-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: З.Р.„Империја пласт“ Манђелос, Фрушкогорска бб, Манђелос 

Регистарски број или име и лични број:56215158 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-138/2015- X од 11.9.2015.год 

9. Рок важности дозволе:од 11.9.2015.год до 11.9.2025.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 

12 01 05- обрада пластике (90 000кг) 

17 04 02- алуминијум (22 000кг) 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Локација постројења је на 

катастарској парцели бр.8253/1 к.о. Манђелос, територија града Сремска 

Митровица. Основни процеси су : пријем отпадног материјала, привремено 

складиштење, примарна селекција и разврставање, млевење пластике односно 

механичка припрема за транспорт, паковање самлевене пластике и отпремање 

материјала. 

Начин управљања отпадом: 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 
према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



 



1. Регистарски број:032 

2. Број досијеа:501-161/2015-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: „Мобеза“д.о.о. Сремска Митровица, Марка Аурелија бб, 

Регистарски број или име и лични број:20523557 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-161/2015- X од 28.9.2015.год 

9. Рок важности дозволе:од 28.9.2015.год до 28.9.2025.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 

12 01 01- стругање и обрада ферометала; 

12 01 02 - прашина и честице ферометала ; 

12 01 03 - стругање и обрада обојених метала; 

16 01 03- отпадне гуме; 

16 01 06- отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне 

компоненте; 

16 01 12- кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11; 

16 01 17- ферозни метал; 

16 01 18- обојени метали; 

17 04 01- бакар, бронза, месинг; 

17 04 02 – алуминијум, 

17 04 05 – гвожђе и челик; 

17 04 07 – мешани метали; 

17 02 01 – дрво; 

17 02 02 – стакло; 

19 10 01- отпад од гвожђа и челика; 

19 10 02- отпад од обојених метала; 

19 12 07 – дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06, 

19 12 08 – текстил; 

20 01 38 – дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37; 

20 01 39 – пластика; 

20 01 40 – метали 

Просечна количина челичног-ферозног метријала је 200 тона месечно, 

обојених метала 500кг месечно и неметалног отпада 1 тона месечно. 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Локација постројења је на 

катастарској парцели бр.8083/2 к.о. Сремска Митровица, територија града 

Сремска Митровица. Основни процеси су : пријем отпадног материјала, 

разврставање, уситњавање односно механичка припрема за транспорт и 

отпремање материјала. 
 



 Начин управљања отпадом: 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе Решење о измени и допуни решења о издавању 

дозволе за складиштење неопасног отпада на територији града Сремска 

Митровица бр.501-77/2017-XI од 16.5.2017.год.Измена решења се односи на 

додавање нове врсте отпада 

10 05 01 – шљаке из примарне и секундарне производње 

10 06 01 – шљаке из примарне и секундарне производње 

10 07 01 – шљаке из примарне и секундарне производње 

15 01 04 – метална амбалажа 

16 06 04 –алкалне батерије (изузев 16 06 03) 

16 06 05 – друге батерије и акумулатори 

17 04 03 – олово 

17 04 04 – цинк 

17 04 06 – калај 

17 04 11 – каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 

19 12 02 – метали који садрже гвожђе 

19 12 03 – обојени метали 

20 01 34 – батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 

01 33)“. 

 

 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



 

 

 

 

1. Регистарски број:033 

2. Број досијеа:501-187/2015-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: „Eкотире“д.о.о. Мајке Јевросиме бр.41 Београд 
Регистарски број или име и лични број:21031305 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-187/2015- X од 12.10.2015.год 

9. Рок важности дозволе:од 12.10.2015.год до 12.10.2025.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: 

02 01 04- отпадна пластика (искључујући амбалажу); 

04 02 09 – отпади од мешовитих материјала(импрегнирани текстил, 

еластомер, пластомер) ; 

07 02 13 – отпадна пластика; 

07 02 99- отпади који нису другачије специфицирани; 

12 01 05- обрада пластике; 

15 01 02-пластична амбалажа; 

16 01 03- отпадне гуме; 

16 01 19- пластика; 

17 02 03- пластика; 

19 12 04 – пластика и гума, 

20 01 39 – пластика; 

Планирана годишња количина отпадних гума је око 3200т/год, планирана 

годишња количина отпадне пластике је око 800т/год. 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Предметни пројекат ће бити 

реализован у оквиру постојећег комплекса „Агриум“ д.о.о. у постојећим 

објектима, на катастарској парцели бр.5933/1 к.о. Сремска Митровица у улици 

Јарачки пут бр.8.Планирани капацитет рециклаже отпадних пнеуматика је око 

4000т/год.Једновремени складишни капацитет је до 180 тона отпадних 

полимерних производа и материјала. 

Прерада отпадних гума пиролитичким поступком се базира на процесу 

каталитичке деполимеризације , тј топлотним раздвајањем макромолекула уз 

очување веза између угљеника и водоника. Процес се одвија на повишеној 

температури у реактору без присуства кисеоника. Пнеуматици у кружним 

ротационим пећима прелазе у гасовито стање под дејством високе температуре 



 и без присуства ваздуха. Добијени гас прелази у следећи део процесног система, 

где се врши издвајање чврсте материје.Гас се хлади, кондензује и прелази у 

течно стање, тако да се добијају следећи продукти :гас, уље, метална жица и 

угљени прах. 

Начин управљања отпадом: 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:034 

2. Број досијеа:501-197/2015-X 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман  
Одлагање  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 

које има својство превозника коме је издата дозвола: „Метalfer Steel 
Mill“д.о.о.,Румски пут 27, Сремска Митровица 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: „Метalfer Steel Mill“д.о.о.,Румски пут 27, Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број:08144605 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење и 
транспорт неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-197/2015- X од 29.2.2016.год 

9. Рок важности дозволе:дозвола за складиштење од 29.2.2016.год до 
28.2.2026.год; дозвола за транспорт од 29.2.2016.год до 28.2.2021 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: неопасан отпад индексног броја 

12 01 01-стругање и обрада ферометала 

10 01 02-прашина и честице ферометала 

16 01 17- ферозни метал 

17 04 05-гвожђе и челик 

Планирана годишња количина је 120000 тона 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: „Метаlfer Steel 

Mill“д.о.о.,Румски пут 27, Сремска Митровица, 

Начин управљања отпадом: ради се о привременом складишту неопасног отпада 

добијеног у процесу производње арматурног жељеза. 

Превозно средство: камион 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:024 

2. Број досијеа:501-78/2014-X и 501-34/2016- X Решење о измени и допуни 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: Привредно друштво „WTD“ d.o.o Сремска Митровица 

Регистарски број или име и лични број: 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-78/2014- X од 12.6.2014.год 

9. Рок важности дозволе:од 12.6.2014.год до 12.6.2024.год 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: Оператер има дозволу за складиштење и третмана 

неопасног отпада индексног броја 

10 02 02 –непрерађена шљака из индустрије гвожђа и челика 

За складиштење неопасног отпада индексног броја: 

20 01 11-текстил 

19 12 08-текстил 

15 01 09-текстилна амбалажа 

04 02 09-отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, 

пластомер) 

15 01 02-пластична амбалажа 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Локација постројења је на 

катастарској парцели бр.8242/13 к.о. Сремска Митровица у улици Румски пут 

бр.9а 

Начин управљања отпадом:у оквиру постројења вршиће се привремено 

складиштење и третман отпада индексног броја 10 02 02 у мобилној дробилици 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе Решење о измени и допуни дозволе за складиштење итретман 

неопасног отпада на територији града Сремска Митровица бр.501-34/2016-X од 

25.2.2016.год 



 б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1 Регистарски број:035 

2 Број досијеа:501-116/2016-X 

3 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: Привредно друштво з 

„Срем рециклажа“д.o.o Сремска Митровица, Булевар Константина Великог бб 

Регистарски број или име и лични број: матични број 21120413 

5 Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: 

6 Назив постројења или активности за које је дозвола издата:сакупљање и 
транспорт неопасног отпада 

7 Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену 
социјалну и заштиту животне средине 

8 Број и датум издавања дозволе: 501-116/2016- X од 2.6.2016.год 

9 Рок важности дозволе:од 2.6.2016.год до2.6.2021.године 

10 Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпадa: 

-папирна и картонска амбалажа-15 01 01 

-пластична амбалажа-15 01 02 

- дрвена амбалажа- 15 01 03 

-метална амбалажа-15 01 04 

- стаклена амбалажа -15 01 07 

- пластика 16 01 19 

- стакло 16 01 20 

- стакло 17 02 02 

- гвожђе и челик 17 04 05 

- мешани метали 17 04 07 

- папир и картон 19 12 01 

- пластика и гума 19 12 04 

-папир и картон-20 01 01 

-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 

Планирана годишња количина отпада је око 1800 тона неопасног отпада 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Сремска Митровица, Булевар 

Константина Великог бб 

Начин управљања отпадом:прикупљање отпада постављањем контејнера „Срем 

рециклажа“ или транспортним средствима физичких лица, 

Превозно средство: наменски камион предузећа „ Срем рециклажа“ д.о.о. 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у процесу рада нема 

емисије штетних гасова, нема продукције технолошких отпадних вода,нема 

загађења земљишта, , посуде и возила да буду обезбезбеђена од расипања 

Спречавање удеса и одговор на удес: на предметном постројењу није потребно 

вршити процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења 



 животне средине, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11 Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12 Напомене: 



1 Регистарски број:036 

2 Број досијеа:501-117/2016-X 

3 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 и одлагање отпада коме је 

издата дозвола: Привредно друштво „Срем рециклажа“д.o.o. Сремска 

Митровица, Булевар Константина Великог бб 
Регистарски број или име и лични број: матични број 21120413 

6 Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење 
неопасног отпада и механичка припрема за транспорт неопасног отпада 

7 Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за здравствену, 
социјалну и заштиту животне средине 

8 Број и датум издавања дозволе: 501-117/2016- X од 3.6.2016.год 

9 Рок важности дозволе:од 3.6.2016.год до 3.6.2026.године 

10 Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпадa: 

-папирна и картонска амбалажа-15 01 01 

-пластична амбалажа-15 01 02 

- дрвена амбалажа- 15 01 03 

-метална амбалажа-15 01 04 

- стаклена амбалажа -15 01 07 

- пластика 16 01 19 

- стакло 16 01 20 

- стакло 17 02 02 

- гвожђе и челик 17 04 05 

- мешани метали 17 04 07 

- папир и картон 19 12 01 

- пластика и гума 19 12 04 

-папир и картон-20 01 01 

-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 

Планирана годишња количина отпада је око 1800 тона неопасног отпада 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Сремска Митровица, Булевар 

Константина Великог бб, 

Начин управљања отпадом:прикупљање отпада постављањем контејнера „Срем 

рециклажа“ или транспортним средствима физичких лица, ручно сортирање, 

пресовање и балирање 

Превозно средство: наменски камион предузећа „Срем рециклажа“ 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у процесу рада нема 

емисије штетних гасова, нема продукције технолошких отпадних вода,нема 

загађења земљишта, оператер мора да одржава простор у ком се обавља 



 делатност , посуде и возила да буду обезбезбеђена од расипања 

Спречавање удеса и одговор на удес: на предметном постројењу није потребно 

вршити процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења 

животне средине, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 
Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11 Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12 Напомене: 



1 Регистарски број:037 

2 Број досијеа:501-201/2016-X 

3 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: Аутопревозник 

„МИТРОПРЕВОЗ“ Горан Костић предузетник Лаћарак, Митровачка бр.5 

Регистарски број или име и лични број: матични број 61105999 

5 Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: 

6 Назив постројења или активности за које је дозвола издата:сакупљање и 
транспорт неопасног отпада 

7 Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине Града Сремска Митровица 

8 Број и датум издавања дозволе: 501-201/2016- XI од 17.8.2016.год 

9 Рок важности дозволе: од 17.8.2016.год. до 17.8.2021.године 

10 Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпадa: 

- дрвена амбалажа - 15 01 03 

- дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 - 20 01 38 

Планирана годишња количина отпада је око 50 тона неопасног отпада 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Начин управљања отпадом:на основу Уговора о купопродаји робе оператер 

преузима неопасан отпад и транспортује до оператера за складиштење отпада 

Превозно средство: теретна возила у власништву оператера 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у процесу рада нема 

емисије штетних гасова, нема продукције технолошких отпадних вода,нема 

загађења земљишта, возила морају бити обезбезбеђена од расипања 

Спречавање удеса и одговор на удес: на предметном постројењу није потребно 

вршити процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења 

животне средине, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11 Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12 Напомене: 



1 Регистарски број:038 

2 Број досијеа:501-217/2016-X 

3 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: ЈКП „Комуналије“ Сремска 

Митровица, Стари шор 114. 
Регистарски број или име и лични број: матични број 08234752 

5 Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: 

6 Назив постројења или активности за које је дозвола издата:сакупљање и 
транспорт неопасног отпада 

7 Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине Града Сремска Митровица 

8 Број и датум издавања дозволе: 501-217/2016- X од 20.9.2016.год 

9 Рок важности дозволе: од 20.9.2016.год. до 20.9.2021.године 

10 Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпадa: 

-15 01 01 папирна и картонска амбалажа; 

- 15 01 02 пластична амбалажа; 

- 15 01 04 метална амбалажа; 

-15 01 07 стаклена амбалажа; 

- 17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочица и 

керамике другачији од оних наведених у 17 01 06; 

- 20 01 01 папир и картон; 

- 20 01 02  стакло 

- 20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана; 

- 20 01 10 одећа 

- 20 01 11 текстил 

- 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 

- 20 01 39 пластика 

- 20 01 40 метали 

- 20 02 01 биодеградабилни отпад 

- 20 02 02 земља и камен 

- 20 03 01 мешани комунални отпад 

- 20 03 02 отпад са пијаца 

- 20 03 07 кабасти отпад 

Након измене и допуне додат је још један индексни број: 

-19 12 12- други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког 

третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 ( стерилисан 

медицински отпад након третмана) 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Начин управљања отпадом: Оператер ЈКП „ Комуналије“ Сремска Митровица 

као претежну делтаност обавља сакупљање и транспорт неопасног отпада на 

територији града Сремска Митровица. Сакупљање ће се вршити у складу са 

законском регулативом и у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Транспорт 



 неопасног отпада оператер обавља користећи своја транспортна средства. 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у процесу рада нема 

емисије штетних гасова, нема продукције технолошких отпадних вода,нема 

загађења земљишта, возила морају бити обезбезбеђена од расипања 

Спречавање удеса и одговор на удес: на предметном постројењу није потребно 

вршити процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења 

животне средине, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11 Промене: 

а) измена дозволе: Решење о измени и допуни решења о издавању дозволе за 

сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Сремска 

Митровица бр.501-37/2017-XI од 13.3.2017.год 
б) одузимање дозволе 

12 Напомене: 



1. Регистарски број:039 

2. Број досијеа:501-214/2016-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: Про Пласт Ратић д.о.о. Сремска Митровица, Румски пут 9а 

Регистарски број или име и лични број:21163694 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-214/2016-XI, издата 10.11.2016. год. 

9. Рок важности дозволе:од 10.11.2016. год до 10.11.2026.год. 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: Оператер има дозволу за складиштење и третмана 

неопасног отпада индексног броја: 

15 01 02-пластична амбалажа 
 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Локација на којој се успоставља 

постројење је пословно производна зграда у два нивоа, у Сремској Митровици, 

у оквиру катастарске парцелебр.8242/13 к.о. Сремска Митровица.Ова локација 

се налази у оквиру индустријске зоне-Исток, улица Румски пут бр.9а, на око 3 

км од Сремске Митровице. 

Начин управљања отпадом:у оквиру постројења вршиће се привремено 

складиштење и третман отпада индексног броја 15 01 02 у млину са магнетним 

сепаратором. Уситњавање отпадне пластике ће се обављати на опреми, тзв. 

регенерату. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 

обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1. Регистарски број:040 

2. Број досијеа:501-34/20167-XI 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Сакупљање  

Транспорт 

Складиштење 

Третман 

Одлагање  

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: Vahali Production Services d.o.o.Засавица II, ул.Александра 

Марковића 
Регистарски број или име и лични број:20908637 

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

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-34/2017-XI, издата 23.3.2017. год. 

9. Рок важности дозволе:од 23.3.2017. год до 23.3.2027.год. 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпада: Оператер има дозволу за складиштење неопасног 

отпада индексног броја: 

12 01 01-стругање и обрада ферометала; 

12 01 02- прашине и честице ферометала; 

12 01 03-стругање и обрада обојених материјала; 

12 01 04- прашине и честице обојених материјала; 

15 01 09-текстилна амбалажа; 

15 01 07- стаклена амбалажа; 

15 01 02-пластична амбалажа; 

15 01 01-папирна и картонска амбалажа; 

15 01 03-дрвена амбалажа; 

15 01 04- метална амбалажа; 

15 02 03 –апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна 

одећадругачија од оних наведених у 15 02 02 . 
 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Простор на коме је планирано 

обављање складиштења неопасног отпада налази се у оквиру бродоградилишта 

у којем делатност обавља Vahali Production Services d.o.o.. Складиште је 

формирано као посебна целина на катастарској парцели бр.200/1 к.о. Засавица. 

Начин управљања отпадом: Основна делатност предузећа Vahali Production 

Services је производња и конструкција бродова и пловних објеката на локацији 

бродоградилишта.У оквиру своје проризводње највише се генерише металан 

отпад, који се након привременог складиштења предаје овлашћеним 

оператерима на управљање. 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање 

отпадом вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 

живота и здравља људи и животне средине 
Спречавање удеса и одговор на удес: у случају удеса оператер је у обавези да 



 обавести јединицу локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у 

ванредним ситуацијама, 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: оператер је дужан да се 

придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11. Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 



1 Регистарски број:041 

2 Број досијеа:501-149/2017-XI 

3 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: Жељко Лазић пр откуп 

сакупљање и транспорт секундарних сировина „DŽ& L METALI“ Шашинци 
Регистарски број или име и лични број: матични број 64683233 

5 Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: 

6 Назив постројења или активности за које је дозвола издата:сакупљање и 
транспорт неопасног отпада 

7 Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине Града Сремска Митровица 

8 Број и датум издавања дозволе: 501-149/2017- XI од 14.8.2017.год 

9 Рок важности дозволе: од 14.8.2017.год. до 14.8.2022.године 

10 Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпадa: 

- 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 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Начин управљања отпадом: оператер користећи своје транспортно средство 

сакупља и врши транспорт неопасног отпада 

Превозно средство: теретно возило у власништву оператера 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у процесу рада нема 

емисије штетних гасова, нема продукције технолошких отпадних вода,нема 

загађења земљишта, возила морају бити обезбезбеђена од расипања 

Спречавање удеса и одговор на удес: на предметном постројењу није потребно 

вршити процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења 

животне средине, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11 Промене: 

а) измена дозволе 
б) oдузимање дозволе 



 

 

 

 

 
1 Регистарски број:042 

2 Број досијеа:501-211/2017-XI 

3 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: Цветановић Мирјана, 

предузетник, самостална радња за трговину на велико секундарним сировинама 

„Отпад“ Сремска Митровица 
Регистарски број или име и лични број: матични број 62665670 

5 Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: 

6 Назив постројења или активности за које је дозвола издата:сакупљање неопасног 
отпада на територији града Сремска Митровица 

7 Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа за пољопривреду 
и заштиту животне средине Града Сремска Митровица 

8 Број и датум издавања дозволе: 501-211/2017- XI од 30.11.2017.год 

9 Рок важности дозволе: од 30.11.2017.год. до 30.11.2022.године 

10 Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада : 

Врста и количина отпадa: 

- 12 01 01 стругање и обрада ферометала 

- 12 01 02 прашина и честице ферометала 

- 16 01 17 ферозни метал 

-17 04 05 гвожђе и челик 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Начин управљања отпадом: оператер сакупља неопасан отпад и уступа на 

рециклажу оператерима који имају дозволу за ту врсту отпада 

Превозно средство: 

Мере заштите животне средине и контрола загађења: у процесу рада нема 

емисије штетних гасова, нема продукције технолошких отпадних вода,нема 

загађења земљишта, 

Спречавање удеса и одговор на удес: на предметном постројењу није потребно 

вршити процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења 

животне средине, у случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу 

локалне самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Извештавање:обавезује се оператер да се придржава динамике извештавања 

према надлежним органима и институцијама 

11 Промене: 

а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12 Напомене: 



 


