Република Србија
ОПШТИНА КЛАДОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинарство
и планирање
Број: 501- 23 /2022-III-04
29.04.2022. године
Кладово
На основу члана 36.,37.,59.,60.,62.,64. и 66.Закона о управљању отпадом
(„Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16, 95/18- и др. закон) и члана 136. став 1. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),а
решавајући по захтеву ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО улица Дунавски кеј бр. бб, Кладово,
матичног броја 07658702, ПИБ 100694260 за издавање Решења о продужењу Дозволе за
управљање отпадом издату под бројем: 501-8/2012-III-04, од 22.03.2012.године, рок важења
10 година, за сакупљање, превоз,третман и привремено складиштење отпада, на локацији
оператера ул. Неготински пут бб, на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у КО Милутиновац, КО
Кладово, Општина Кладово и захтева 501-23/2022-III-04 од 24.02.2022. године, надлежни
орган за издавање дозволе Одељења за урбанизам, грађевинарство и планирање
Општинске управе Кладово доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН И ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ
НЕОПАСНОГ ОТПАДА

I.

ПРОДУЖАВА СЕ ДОЗВОЛА за сакупљање, транспорт,третман и привремено
складиштење инертног и безопасног отпада, регистарског броја 7/2022 ( стари
регистарски број 1/2012, броја предмета: 501-8/2012-III-04, од 22.03.2012.године, коју је
издала Општинска управа Кладово), а која гласи на оператера ЈП ,, КОМУНАЛАЦ''
КЛАДОВО улица Дунавски кеј бр. бб, Кладово, за рад целокупног постројења за
сакупљање, транспорт, третман и привремено складиштење амбалаже и
амбалажног отпада (ПЕТ, ПЕ, ПВЦ и папир),на локацији оператера ул. Неготински
пут бб, на КП број 273,274,275,и допуњује КП бројевима 95,94,96/4 у КО Милутиновац,
КО Кладово, Општина Кладово, и утврђује следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ
1) Општи подаци о дозволи: Дозвола се издаје на рок од 10 година
2) Општи подаци о постројењу: Сакупљање, транспорт, третман и привремено
складиштење инертног и безопасног отпада обавља се на плацу површине 1.85,04 ха
на коме се не налазе објекти.
3) Напомене о поверљивости података и информација: Информације су доступне
широј јавности.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА
1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет: шифра 37200 – Рециклажа
неметалних отпадака и остатака.
2) Опис локације на којој се делатност обавља: Основна делатност обавља се на плацу
површине 1.85,04 ха, на к.п. бр. 274, 275, 276, 95,94,96/4 КО Милутиновац, власништво
Републике Србије, а корисник је овлашћено Јавно предузеће „КОМУНАЛАЦ“ Кладово.
4) Главни утицаји на животну средину: Решењем бр. 501- 67/2022 од 28.04.2022. године,
утврђено је да за овај објекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну
средину.
5) Коментари/мишљења:
(1) Органа локалне самоуправе (општина/град): Не.
(2) Представника заинтересоване јавности: Не.
Оператеру ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО улица Дунавски кеј бр. бб, Кладово,
продужава се дозвола за рад целокупног постројења за сакупљање, транспорт, третман
и привремено складиштење амбалаже и амбалажног отпада (ПЕТ, ПЕ, ПВЦ и папир),на
локацији оператера ул. Неготински пут бб, на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у КО
Милутиновац, КО Кладово, Општина Кладово. ( по основу Уговора за радове који се
обављају у оквиру редовног одржавања чистоће јавних површина бр. 404-11/2022-III од
19.01.2022.године, између ЈП ,,Комуналац'' Кладово – извођач и општинске Управе Кладово
- наручилац), на површини 1.85,04 ха и све је отвореног типа, које служи за прихват и
привремено складиштење неопасног отпада.
А све у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о условима и начину
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна
сировина или за добијање енергије ("Службени гласник РС", број 98/2010) и Правилником о
садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (,,Сл. Гласник
РС'', број 93/19), и то члана 66. став 1. и разврставаће се у складу са Правилником о
категоријама, испитивању и класификацији отпада ( Сл. Гласник РС'', бр. 56/10, 93/19) и то
као:
1.1 Неопасан отпад који оператер складишти и третира:
1.1.1 У делу складиштења
Сакупљање отпада (операције R12 и R13) – складиштење неопасног и инертног отпада следећих индексних бројева:
-

Неопасни отпад – папирна и картонска амбалажа
Индексни бројеви отпада 15 01 01

-

Неопасни отпад – пластична амбалажа
Индексни бројеви отпада 15 01 02

-

Неопасни отпад – дрвена амбалажа
Индексни бројеви отпада 15 01 03

-

Неопасни отпад – метална амбалажа
Индексни бројеви отпада 15 01 04

-

Неопасни отпад – композитна вишеслојна амбалажа
Индексни бројеви отпада 15 01 05

-

Неопасни отпад – мешана амбалажа
Индексни бројеви отпада 15 01 06

-

Неопасни отпад – бетон
Индексни бројеви отпада 17 01 01

-

Неопасни отпад – дрво
Индексни бројеви отпада 17 02 01

-

Неопасни отпад – стакло
Индексни бројеви отпада 17 02 02

-

Неопасни отпад – отпадни бакар и месинг
Индексни бројеви отпада 17 04 01

-

Неопасни отпад – отпадно олово
Индексни бројеви отпада 17 04 03

-

Неопасни отпад – цинк
Индексни бројеви отпада 17 04 04

-

Неопасни отпад – отпадно гвожђе, челик и прохром
Индексни бројеви отпада 17 04 05

-

Неопасни отпад – отпадни калај
Индексни бројеви отпада 17 04 06

-

Неопасни отпад – мешани метали
Индексни бројеви отпада 17 04 07

-

Неопасни отпад – материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке
Индексни бројеви отпада 19 01 02

-

Неопасни отпад – отпади који нису другачије специфицирани
Индексни бројеви отпада 19 01 99

-

Неопасни отпад – претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног
отпада
Индексни бројеви отпада 19 02 03

-

Неопасни отпад – отпад од гвожђа и челика
Индексни бројеви отпада 19 10 01

-

Неопасни отпад – отпад од обојених метала
Индексни бројеви отпада 19 10 02

-

Неопасни отпад – отпад од метала који садрже гвожђе
Индексни бројеви отпада 19 12 02

-

Неопасни отпад – отпад од обојених метала
Индексни бројеви отпада 19 12 03

Неопасни отпад – отпадни алуминијумски лим
Индексни бројеви отпада 17 04 02

- Опасни отпад – отпадана возила се састоје; од отпада приликом замене возила и
његових делова.
- Индексни бројеви отпада 16 01 04*
Први индексни број се користити ако возила још увек садрже опасне загађујуће материје
* Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДK
- Неопасни отпад – отпадна возила која не садрже течности ни друге компоненте се
састоји; од отпада приликом замене возила и његових делова. - Индексни бројеви отпада
16 01 06.

1.1.2 У делу третмана
Само сакупљање и транспорт до складиштења инертног и безопасног отпада на
депонији одређених индексних бројева:


20 03







20 03 01 - мешани комунални отпад (операције R12 и R13)
20 03 02 - отпад са пијаца (операције R12 и R13)
20 03 03 - остаци од чишћења улица (операције R12 и R13)
20 03 07 - кабасти отпад (операције R12 и R13)
20 03 99 - комунални отпади који нису другачије специфицирани (операције R12 и R13)

остали комунални отпади (операције R12 и R13)

2) Подаци о капацитету постројења, односно количинама отпада:
Оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО је комплетно опремљен за сакупљање,
превоз,третман и привремено складиштење инертног и безопасног отпада на територији
општине Кладова, што се види из Плана управљања отпадом бр.264 од 14.април 2022.
године.
2.1. Складиштење отпада
Пројектовани капацитет складиштења и депоновања отпада је до 27,39 тона дневно.
Планирана годишња количина отпада који ће се складиштити је око 10.000 тона.
2.2. Третман отпада
Предузеће не управља отпадом, нема излазних фракција, већ га само привремено
складишти и депонује, не врши његову класификацију, нити рециклажу.
3) Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом
3.1 Краћи опис локације
Објекат је монтажног типа, за раднике у случају кише, која се налази на локацији
издвојеног одељења ул. Неготински пут бб, на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у КО
Милутиновац, КО Кладово, Општина Кладово, које је власништво РС, а корисник је ЈП
,,Комуналац'' Кладово .
Наведена парцела се налази у обухвату Плана генералне регулације Кладова ("Сл.
лист општине Кладово", бр. 15/2018). Локација се налази у близини државног пута IБ реда,
на удаљености од 5м, од главне саобраћајнице. У склопу комплекса налази се контејнер
површине 24м2. Локација је саобраћајно повезана са већ постојећим саобраћајницама.
Локација је комунално опремљена, снабдевање водом за ПП потребе је техничке
природе са 2 бидона од 1000 литара. Електроснабдевање поседује једино расвету и
сијалична грла са прикључним местима.
Око локације постоји довољан простор за приступ и пролаз противпожарног возила.
3.2 Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад постројења
за управљање отпадом
На предметној локацији и у њеном непосредном окружењу нема осетљивих објеката
(болница, школа и сл.) који би могли бити угрожени негативним дејством предметног
комплекса.

4) Технички и технолошки услови за рад постројења
Складиштење и третман инерног и безопасног отпада обавља се у делу локације
површине 1.00,00 ха.
Главни улаз у пословни комплекс оператера је са источне стране, до кога се долази
савременом саобраћајницом и унутрашњим уређеним простором оператера.
Површина корисног простора је укупне површине 1.85,04 ха
4.1) Подаци о постројењу за складиштење отпада
Складиштење инертног и безопасног отпада обавља се на плацу површине 1.85,04
ха, на територији општине Кладова и вршиће се у складу са законском регулативом и на
адекватан начин, а уз сагласност локалне управе (града, односно општине) на чијој
територији се врши сакупљање, транспорт, третман и привремено складиштење наведеног
отпада или на основу уговора који је оператер ЈП ,,Комуналац'' Кладово склопио са
предузећима која поседују дозволу за рад и управљање отпадом.
Предузеће не управља отпадом, већ га само привремено складишти и депонује, не
врши његову класификацију, нити рециклажу.
Површина није ограђена, постављени су стубови око парцеле. Планирано је да цела
површина буде ограђена жичаном оградом, висине око 1,50 метара, и на врху да се налази
бодљикава жица, висине 0,20 метара, па би укупна висина ограде била 1,70 метара.
Табла са подацима о кориснику постројења, налази се на улазу у депонију, са пуним
називом фирме из Решења Агенције за привредне регистре.
Истовар отпада се врши из транспортних средстава:
Ивецо АД 190т31, (2006. годиште)
Волво, (2001. годиште)
ФАП 18/23 ,(2010. годиште)
Ивецо Фаун, (1999. годиште)
МАН 26.310, (2005. годиште)
МАН 18,250 ,(2003. годиште)

-

Такође не врши се класификација отпада, већ се депонује на плацу површине 1.85,04
ха а капацитет постројења за складиштење отпада је око: 10.000 тона.
4.2) Подаци о постројењу за третман, односно искоришћење отпада.
Предузеће не управља отпадом, нема излазних фракција, већ га само привремено
складишти и депонује, не врши његову класификацију, нити рециклажу.
Површина није ограђена, постављени су стубови око парцеле. Планирано је да цела
површина буде ограђена жичаном оградом, висине око 1,50 метара, и на врху да се налази
бодљикава жица, висине 0,20 метара, па би укупна висина ограде била 1,70 метара.
Локација има приступ од асфалтираног пута. Прилазни део је тампониран шљунком,
и мали улазни део. Планирано је да унутрашња саобраћајна инфраструктура буде
бетонирана или асфалтирана.
После третмана операцијом R12, и депоновања инертног безопасног отпада наношењем
слоја хумуса наставља се утовар и допремање нових количина отпада, на дневном нивоу и
то следећих индексних бројева:




2003
остали комунални отпади (операције R12 и R13)
200301 - мешани комунални отпад (операције R12 и R13)
200302 - отпад са пијаца (операције R12 и R13)





200303 - остаци од чишћења улица (операције R12 и R13)
200307 - кабасти отпад (операције R12 и R13)
200399 - комунални отпади који нису другачије специфицирани (операције R12 и R13)

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА
1) Важење дозволе и рок за подношење захтева за обављање дозволе
1.1 Важење дозволе за обављање делатности
складиштења и третмана неопасног отпада

сакупљања,

транспорта,

Од 29. априла 2022.године, до 29. априла 2032.године
1.2 Рок за подношење захтева за обнављање делатности
120 дана пре истека важења дозволе за складиштење и третман отпада
2) Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине
2.1 Рад и управљање
Обавезује се ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО коме се продужује дозвола за рад за
сакупљање, превоз,третман и привремено складиштење отпада, на локацији оператера
ул. Неготински пут бб, на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у КО Милутиновац, КО Кладово,
Општина Кладово, да управљање врши у складу са Радним планом управљања отпадом,
који је оператер доставио уз захтев за издавање продужења дозволе и са усвојеним
процедурама које су саставни део Радног плана постројења.
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да ажурирани и/или измењени Радни
план постројења за сакупљање, транспорт, третман и привремено складиштење инертног и
безопасног отпада, доставља надлежном органу за издавање продужења дозволе и
надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.
2.2 Радно време постројења
Радно време постројења, издвојеног одељења, одвијаће се у једној смени 8 сати
дневно, радним данима.
Радно време запослених у администрацији је од 7 часова до 15 часова.
Оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, планира да ради 365 дана у години.
2.3 Квалификовано лице одговорно за стручни рад
Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање предметним отпадом и
ППЗ-а у постројењу издвојеног одељења, код оператера ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, је
овлашћено лице Милисав Слабић, дипл.инжењер машинства Извршни
директор
(бр. Уговора 538 од 01.11.2015.године).
Обавезује се квалификовано лице одговорно за стручни рад да прати поступање са
неопасним отпадом приликом складиштења и третмана отпада, у складу са законом којим се
уређује управљање отпадом.
3) Локација постројења и инфраструктура
3.1 Табла са подацима о оператеру постројења
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да одржава таблу постављену
на улазу у постројење за складиштење и третман неопасног отпада на локацији издвојеног
одељења, а која садржи јасно видљиве податке о називу и врсти постројења за управљање
отпадом, врстама отпада за складиштење и третман, радном времену постројења, као и
контактима власника односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

3.2 Начин обезбеђења локације
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, на локацији издвојеног
одељења да је држи заштићеном, са постављеном жичаном оградом, висине око 1,50
метара, и на врху да се налази бодљикава жица, висине 0,20 метара, па би укупна висина
ограде била 1,70 метара. Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да
непосредну околину објекта одржава чистом и уредном уз спречавање приступа
непожељним животињама.
3.3 Приступ локацији
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да редовно контролише
локацију. Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да редовно одржава
саобраћајну инфраструктуру, како на прилазу постројења, тако и саобраћајнице на самој
локацији постројења.
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да лицима и транспортни
средствима, којима је дозвољен улаз на локацији издвојеног одељења, обезбеди несметан
приступ локацији.
3.4 Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција
о управљању отпадом
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да простор у коме се чува
документација о постројењу за складиштење и третман инертног и безопасног отпада на
локацији издвојеног одељења, јасно обележи, као и да документацију и евиденцију о
управљању отпадом, мора сортирати, обележити и држати приступачном запосленима.
Евиденција
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, када се буде разврставао
отпад у склопу Регионалног управљања отпадом ,,Халово 2'' и ЈПП партнерства,
успостављањем трансфер станице, попуни и овери један примерак Документа о кретању
отпада, сходно Правилнику о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање (,,Сл.гласник РС'', бр. 72/09).
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да води уредну евиденцију о
примљеним количинама и врстама отпада и да Документ о кретању отпада чува најмање
две године. Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да основна документа и
податке из извештаја, власника отпада је у обавези да чува најмање 5 (пет) година.
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да ће за сваку количину
сакупљеног отпада на територији општине Кладова, добити писмену потврду (Пријемницу) о
предаји наведеног отпада измереног на ваги, оператеру са којим има склопљен уговор о
сарадњи, у делу старог папира и амбалажног отпада, има уговор о сарадњи.
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да ће за сваку количину
сакупљеног отпада добити писмену потврду (Пријемницу) о предаји наведеног отпада
измереног на ваги, оператеру са којим има склопљен уговор о сарадњи, у делу отпадне
пластике, са којим има Уговор о сарадњи.
4) Управљање отпадом
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО коме се продужава дозвола
за рад за сакупљање, превоз,третман и привремено складиштење отпада, за рад
целокупног постројења за сакупљање, третман и привремено складиштење амбалаже и
амбалажног отпада (ПЕТ, ПЕ, ПВЦ и папир), на локацији оператера ул. Неготински пут бб,
на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у КО Милутиновац, КО Кладово, Општина Кладово, да у
току процеса рада управљање постројењем врши у складу са Радним планом и да га
ажурира редовно сваке три године, као и услучају битних измена у раду постројења, у
складу са Законом о управљању отпадом.

Обавезује се оператер постројења да овако припремљен отпад предаје искључиво
оператерима који поседују дозволу за третман поменутих врста отпада и то у овом случају
са ,,ЕКОСТАР ПАК’’ Д.О.О.,Београд и СФПР ,,ЕВА'', Кладово, која мора имати склопљен
Уговор са оператерима који ће вршити поновну употребу отпада и вршити третман како би
се поново вршила употреба.
Обавезује се оператер да складиштење и третман, механичке припреме неопасног
отпада спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.
Чврсти или течни остатак се складишти у прописаној амбалажи, и као новостворени
отпад, у складу са Законском регулативом, са налепницом о врсти отпада, пратећом
документацијом, држи се до предаје овлашћеном оператеру на коначно збрињавање.
4.1. Узорковање и карактеризација отпада
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО да након предаје инертног и
безопасног отпада добије потврду да врши узорковање примљеног, односно насталог
отпада, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада.
Обавезује се оператер са којим ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО сарађује, да врши
испитивање предметног отпада ради класификације отпада за обављање делатности
складиштења и третмана отпада.
Обавезује се оператер да испитивање отпада врши преко стручних организација и
других правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму
испитивања за која су акредитована, у складу са законом.
4.2. Складиштење неопасног отпада
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО да оператеру на локацији
издвојеног одељења, врши складиштење предметног отпада (наведеног у тачки 1.1.1.) на
начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО да ће оператеру, сав посао
сакупљања и транспорта, извести у најбољем реду, како би оператер могао складиштење
вршити у складу са законском регулативом и на адекватан начин, а уз сагласност локалне
управе (града, односно општине) на чијој територији се врши сакупљање, складиштење и
третман наведеног отпада и поновна употреба разврстаних материјала или на основу
уговора који је оператер склопио са предузећима која поседују дозволу за рад и управљање
отпадом.
Обавезује се оператер да кретање отпада мора да прати Документ о кретању отпада,
камионима оператера или приликом преузимања разврстаног неопасног материјала од
стране фирме по Уговору, у делу предаје отпадних материјала.
Обавезује се оператер, да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери
један примерак Документа о кретању отпада, да води уредну евиденцију о преузетим
количинама неопасног отпада. Сакупљање и складиштење неопасног отпада се врши у за то
одговарајућа транспортна средства.
Обавезује се оператер, да складиштене количине неопасног отпада предаје
оператерима који имају дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и / или третман
предметног отпада издату од стране надлежног органа за издавање дозволе за управљање
отпадом у стању у каквом га је примио од произвођача или власника отпада.

4.3. Третман неопасног отпада
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО да ће оператер, на локацији
издвојеног одељења, вршити третман предметног отпада (наведеног у тачки 1.1.2.).
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО да ће оператер, на локацији
издвојеног одељења, вршити у складу са законском регулативом и на адекватан начин, тако
да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току
обављања своје активности као и након престанка рада.
Отпад који настаје након третмана отпада у постројењу – остаци из постројења
У делу А. Општи подаци, тачка 4.2, став 3 описане су излазне количине од
механичког третмана неопасног отпада.
Оператер се обавезује да врши контролу, узорковање и испитивање отпада који настаје
након третмана неопасног отпада у постројењу.
Обавезује се оператер да врши паковање, обележавање и отпремање отпада који
настају након третмана у постројењу, у складу са законом.
Обавезује се оператер да испитивање отпада врши преко стручних организација и других
правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања
за која су акредитована, у складу са законом.
Обавезује се оператер да приликом обављања делатности третмана сав отпад
настао након третмана неопасног отпада (наведеног у тачки 1.1) и поновне употребе
разврстаних материјала предаје овлашћеном оператеру на коначно збрињавање.
5. Мере заштите животне средине
5.1. Услови и мере заштите животне средине
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО улица Дунавски кеј бр. бб,
Кладово, за рад целокупног постројења за прикупљање, третман и складиштење
амбалаже и амбалажног отпада (ПЕТ, ПЕ, ПВЦ и папир), на локацији оператера ул.
Неготински пут бб, на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у КО Милутиновац, КО Кладово,
Општина Кладовоул. као и оператер са којим оствари сарадњу, да ће обезбедити заштиту
животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем
евиденције на прописан начин о прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и
енергије, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и контролу
активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину
предузимањем мера превенције.На локацији је потребно извести све мере заштите које су
прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне
средине.
5.2. Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)
Обавезује се оператер да у току рада постројења и у току механичке припреме
наопасног отпада прати следеће параметре: емисије у ваздуху,и воду и да врши контролу
буке у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере
ради спречавања истих.
Поступак складиштења и третмана, односно механичке припреме неопасног отпада
за транспорт (пресовање, балирање, сечење и млевење), којим ће се само вршити поновна
употреба разврстаних материјала, не представља извор емисије загађујућих материја у
ваздух.
Обавезује се оператер да усклади своје пословање тако да загађења ваздуха
прашином и издувним гасовима моторних возила буде у дозвољеним границама у складу са
позитивним законским прописима.

5.3. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО улица Дунавски кеј бр. бб,
Кладово, за рад целокупног постројења за прикупљање, третман и складиштење
амбалаже и амбалажног отпада (ПЕТ, ПЕ, ПВЦ и папир), да у току рада постројења и у
току механичке припреме наопасног отпада предузме одговарајуће мере ради спречавања
евентуалних загађења земљишта и подземних вода.
Условно чисте атмосферске воде које се јављају услед падавина на кровној
површини објекта, могу се упуштати у слободне површине у оквиру локације постројења.
Атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних површина се морају прикупљати
линијским сливником који прати нивелацију саобраћајнице и упуштати у градски колектор.
5.4. Бука
Обавезује се корисник и оператер да управљају процесом рада у складу са Законом и
посебним прописима о заштити од буке у животној средини.
Обавезује се корисник и оператер да мерење буке врши преко организација овлашћених за
такву врсту мерења.
Обавезује се корисник и оператер да поступа у складу са Одлуком о мерама за
заштиту од буке (,,Сл. лист општине Кладово, број 2/2020 ). Највећи допуштени ниво буке на
граници локације не сме прелазити максималне нивое буке зоне са којом се граничи.
У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке корисник и оператер, је у обавези да
спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке.
5.5. Мониторинг (контрола и мерење)
Оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, је дужан да:
Спроводи и ажурира радни план постројења за сакупљање, транспорт, третман и
привремено складиштење неопасног отпада,
- Води прецизну евиденцију преузетог отпада,
- Води прецизну евиденцију ускладиштеног отпада,
- Води прецизну евиденцију третираног отпада и отпада насталог након третмана,
- Врши контролно мерење могуће емисије загађујућих материја, у складу са посебним
прописима,
- Врши контролу буке у животној средини, у складу са посебним прописима,
- Омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над
процедурама и наведеном документацијом,
Обавезује се оператер да на локацију допрема само отпад који је предмет пословања и који
је класификован према Каталогу отпада као инертан и неопасан отпад са одговарајућим
индексним бројевима ( наведен у тачки 1.1.).
Забрањује се оператеру да на локацију допрема и складишти отпад који има опасне
карактеристике.
-

5.6. Заштита од пожара
Обавезује се оператер да у току обављања рада у предметном постројењу поступа у
складу са Законом о заштити од пожара и посебним прописима из области заштите од
пожара.
Постројење/магацин опреме је опремљен хидратантском мрежом, ПП апаратима и другом
опремом.
Обавезује се оператер да врши редован преглед електричних, хидратантских
инсталација, ПП апарата, а уочене неправилности одмах да пријави надлежној сервисној
служби.
Обавезује се оператер да врши редовну обуку радника из области заштите на раду и
заштите од пожара.

6.) Заштита од удеса
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да у току обављања рада у
предметном постројењу поступа у складу са Законом о заштити од пожара и посебним
прописима из области заштите од пожара.
Обавезује се оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да у току удеса у предметном
постројењу поступа интервентно и обавести Министарство заштите животне средине,
јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама, у
складу са прописима којима се уређује наведена делатност.
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО улица Дунавски кеј бр. бб,
Кладово, за рад целокупног постројења за сакупљање,транспорт, третман и привремено
складиштење амбалаже и амбалажног отпада (ПЕТ, ПЕ, ПВЦ и папир),
на локацији
оператера ул. Неготински пут бб, на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у КО Милутиновац, КО
Кладово, Општина Кладово, као и оператер да у свим нестабилним и прелазним начинима
рада поступа у складу са предложеним мерама, наведеним у Радном плану предметног
постројења за складиштење и третман инертног безопасног отпада.
6.1 Прелазни начин рада
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО да на локацији постројења за
складиштење и третман инертног и безопасног отпада у Кладову, у свим нестабилним и
прелазним начинима рада поступа у складу са предложеним мерама, наведеним у Радном
плану предметног постројења за складиштење и третман инертног и безопасног отпада.
7.) Престанак рада постројења или његових делова
На локацији корисника ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО и оператера, се може затворити
складиште предметног инертног и безопасног отпада и постројење за третман отпада, и/или
престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа.
Дефинитивни престанак рада постројења или његовог дела спроводи се по
предложеном плану, који је оператер приложио уз Захтев за издавање дозволе као пратећу
документацију.
Обавезује се корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО и оператер, да по престанку
рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад.
8. Финансијске гаранције
Оператер, корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, улица Дунавски кеј бр. бб, је уз
Захтев за продужење дозволе за сакупљање, транспорт, третман и привремено
складиштење, а у складу са чланом 62. Став 3. Тачка 9) Закона о управљању отпадом,
приложио копију полисе осигурања број 500688005 код компаније ,,Дунав осигурање'' а.д.о.
Београд, за период од 27.12.2021.године до 27.12.2026.године, за осигурање за случај удеса
или штете причињене трећим лицима и животној средини за суму осигурања по једном
штетном догађају на износ од 500.000,00 динара.
Обавезује се оператер, корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да редовно плаћа
премију осигурања за сваку годину по полиси осигурања одговорности у току обављања
делатности складиштења и третмана инертног и безопасног отпада, број полисе 500688005
и доставља је редовно надлежном органу који је издао ову дозволу, до краја важења
дозволе.
9.) Извештавање
Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике извештавања према
надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и
посебним прописима.
Обавезује се оператер, корисник ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, да приликом предаје
инертног и безопасног отпада према Уговору о сарадњи са оператером на територији
Републике Србије, тражи попуњен и оверен један примерак Документа о кретању отпада у
складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање и исти чува најмање две године.

10.) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива
10.1. Нетехнички опис
10.2. Мишљење органа локалне самоуправе
Општинска управа општине Кладово је у складу са чланом 63. став 3., став 7. Закона
о управљању отпадом, и достављеног Захтева за издавање продужења дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада, на издвојеном одељењу оператера
ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, заједно са документацијом, прибавила позитивно мишљење
на основу записника општинске управе Кладово, број 501-67/2022-III-05 од 18.04.2022.
године Одељења за инспекцијске послове, инспекције за заштиту животне средине.
10.2. Коментари/мишљења представника заинтересоване јавности
Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање општинске управе Кладово, је
у складу са чланом 63. став 3., став 8. и чланом 69. Закона о управљању отпадом
обавестило јавност о пријему Захтева за издавање продужења дозволе за сакупљање,
транспорт, третман и привремено складиштење инертног и безопасног отпада, на
територији општине Кладово са свим потребним подацима, на својој интернет страници
http://kladovo.org.rs
Увидом у податке и документацију из захтева у периоду од 22.03.2022. до 01.04.2022.
године, и до 11.04.2022.године, није било примедби заинтересоване јавности.
10.2.1 Даном ступања на снагу овог решења о продужењу Дозволе за рад, Решење о издатој
дозволи за прикупљање, превоз, третман и привремено складиштење неопасног отпада
регистарског броја 1/2012 и броја предмета 501-8/2012-III-04 од 22.03.2012.године,
продужава се на период од 10 година, на основу достављеног Записника Одељења за
инспекцијске послове за поступање у складу са надлежностима под бр.: 501-67/2022.године
од 18.04.2022.године.
10.2.2 Трошкове поступка оператер је ослобођен плаћања ( на основу Одлуке о оснивању ЈП
,,Комуналац'' од стране Скупштине општине Кладово под бројем 020-4/91-01 од
21.06.1991.године и Одлуке о поверавању одређених комуналних објеката на управљање и
коришћење од стране Скупштине општине Кладово под бројем 352-2/98-I од 31.03.1998.
године ), ради издавања, продужења Решења Дозволе за сакупљање, транспорт, третман и
привремено складиштење инертног и безопасног отпада, на територији општине Кладово, и
то Општинску административну таксу за подношење Захтева и таксу за издавање Решења.

Образложење
Дана 24.02.2022. године оператер ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО улица Дунавски кеј
бр. бб, Кладово, матичног броја 07658702, ПИБ 100694260 поднео је благовремено
надлежном органу општинске Управе Кладово Захтев за издавање Решења о продужењу
Дозволе за управљање отпадом, за рад целокупног постројења за прикупљање, третман
и складиштење амбалаже и амбалажног отпада (ПЕТ, ПЕ, ПВЦ и папир), под бр. 50123/2022-III-04, за издавање продужења Дозволе за управљање отпадом за сакупљање,
транспорт, третман и привремено складиштење неопасног отпада, на период од 10 година,
ул. Неготински пут бб, на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у КО Милутиновац, КО Кладово,
Општина Кладово.
У поступку припреме предметне дозволе за управљање неопасним отпадом на
локацији оператера, узети су у обзир:
1. Извод из агенције за привредне регистре ЈП ,, КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО ул.
Дунавски кеј бр. бб, Кладово, матичног броја 07658702, ПИБ 100694260, шифра
и назив делатности 37200 – Рециклажа неметалних отпадака и остатака, бр. БД
4493/2022 од 27.01.2022. године, Београд (копија);
2. Захтев оператера са потребним подацима на прописаном обрасцу;
3. Ситуациони план (копија);
4. Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину
за пројекат План управљања отпадом ЈП ,,КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО за
сакупљање, транспорт, третман и привремено складиштење неопасног отпада,
на локацији оператера ул. Неготински пут бб, на КП број 273,274,275,95,94,96/4 у
КО Милутиновац, КО Кладово, број 501-67/2022-III-04 од 18.04.2022.године,
донето 28.04.2022.године, од општинске управе Општине Кладово, Одељења за
урбанизам, грађевинарство и планирање;
5. Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад за управљање
отпадом у постројењу оператера ЈП ,,КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, са пратећом
документацијом – Милисав Слабић, дипл.машински инжењер (бр. Уговора 538 од
01.11.2015.године);
6. Радни план постројења за управљање отпадом оператера ЈП ,,КОМУНАЛАЦ''
КЛАДОВО, са подацима о опреми, средствима за рад, постројењу, капацитету
пријема неопасног отпада са пратећом документацијом (оверен ажуриран
примерак, број. 264, од 14.04. 2022. године);
7. Записник о инспекцијском надзору у погледу контроле у вези података из Захтева,
Радног плана, Решења у вези Студије процене утицаја на животну средину, којим
се констатује да оператер ЈП ,,КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО располаже складиштем,
опремом и уређајима за заштиту животне средине који су намењени за
складиштење и третман неопасног отпада у складу са приложеном
документацијом, издатом од Општинске управе општине Кладово, Одељења за
инспекцијске послове, број 501-67/2022-III-05 од 18.04.2022. године;
8. План заштите од удеса и удесних ситуација постројења за управљање отпадом
оператера ЈП ,,КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО за складиштење и третман неопасног
отпада, бр. 266 од 15.априла 2022. године;
9. Уговор о пословно техничкој сарадњи између ЈП ,,КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО и
оператера СФПР,, ЕВА’’, ул. 29. Новембар бр. 20а, Кладово, закључен
22.03.2012.године, у делу предаје старог папира и амбалажног отпада (копија);
10. Уговор за радове који се обављају у оквиру редовног одржавања чистоће јавних
површина између ЈП ,,КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО, ул. Дунавски кеј бб, и
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО, ул. Краља Александра бр. 35, Кладово број
404-11/2022-III, закључен 19.01.2022.године, у делу предаје отпадних материјала
(копија);
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