Секретаријат за заштиту животне средине
Списак издатих дозвола у области управљања отпадом

НАЗИВ ОПЕРАТЕРА
Рег.
број
001
„ЈУГО-ИМПЕКС“ д.о.о.
Ниш
ул. Ваздухопловаца бб, Ниш

002

003

004

005

006

Самостална радња
„СЕЛМА“ Ниш
ул. Мраморска 11, Ниш

Радња за промет робе на
велико и промет
некретнина „СТ И ЛД
НЕКРЕТНИНЕ“
ул. Пролетерска бб, Брзи
Брод, Ниш

РЕШЕЊЕ

I Решење о издавању привремене интегралне
дозволе за складиштење и третман неопасног
отпада од бакра, легура од бакра,
алуминијума, прохрома, оловних каблова и
мешаног електричног отпада који не садржи
опасне компоненте, у Нишу, на локацији ул.
Светислава Јовановића бб, број 313-108/201009;
II Решење о престанку важења Решења о
издавању привремене интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада од
26.05.2010. год.
Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног отпада од гвожђа, челика, бакра,
легура од бакра и алуминијума на територији
Града Ниша, број 313-258/2009-09

Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног металног отпада од
гвожђа, челика, бакра, легура од бакра и
алуминијума на територији Града Ниша, број
313-253/2009-09

„ЕУРОМИТЕКС“ д.о.о.Ниш Решење о издавању дозволе за сакупљање и
ул. Ђердапска 72, Ниш
транспорт неопасног текстилног отпадатекстила, сунђера, ПВЦ пресвлака на
територији Града Ниша, број 313-31/2010-09

„METАЛМИКС“д.о.о. Ниш
ул. Сарајевска бб, Ниш

Привредно друштво
„ФЕРОКС“ Ниш,
ул. Далматинска 2а, Ниш

Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног металног отпада од гвожђа, бакра и
алуминијума на територији Града Ниша, број
313-2/2010-09

Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног металног отпада од
гвожђа и челика на територији Града Ниша,

Датум издавања
решења/
рок важења
26.05.2010.год./
30 дана од
доношења
регионалног
и/или локалног
плана за
управљање
отпадом;
Престанак
важења
дозволе:
23.09.2011. год.
02.08.2010. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
02.08.2015. год.
15.11.2010. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
15.11.2015. год.
17.11.2010. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
17.11.2015. год.
25.03.2011. год./
5 година од дана
издавања.
Престанак
важења
дозволе:
25.03.2016. год.
25.03.2011. год./
5 година од дана
издавања
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број 313-98/2010-09

007

Предузеће за унутрашњу
и спољашњу трговину
„ТЕХНОПАПИР“ д.о.о.
Београд,
ул. Милана Решетара 36д,
Београд

Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада од
папира и картона, пластике, стакла, дрвета,
метала и текстила у Нишу, на локацији ул.
Ивана Милутиновића бр. 56,
број 313-343/2010-09

Престанак
важења
дозволе:
25.03.2016. год.
12.09.2016. год./
до 04.04.2021.
год.
у складу са
изменом и
допуном дозволе

008

„МАГЕНТА ДМ ПЛУС“
Решење о издавању интегралне дозволе за
д.о.о. Ниш
сакупљање, транспорт, складиштење и
ул. Матејевачки пут бб, Ниш третман неопасног отпада - отпадних тонер
касета за ласерске штампаче у Нишу, на
локацији ул. Матејевачки пут, локал Д-4, број
313-54/2010-09

11.04.2011. год./
замењено новим
Решењем р.б. 052
- за сакупљање и
транспорт
отпада

009

010

011

„МЕТАЛОСИРОВИНА“
д.о.о. Ниш
ул. Београдска 10, Ниш

„БАЛКОМЕКС“ д.о.о. Ниш
ул. Сарајевска бб, Ниш

„ЈУГО-ИМПЕКС“ д.о.о.
Ниш
ул. Ваздухопловаца бб, Ниш

НАПОМЕНА:
Ово Решење замењено је новим Решењем
број 313-285/2015-09 од 09.03.2016. г. (редни
број 052) у делу који се односи на сакупљање и
транспорт неопасног отпада, док у делу који
се односи на складиштење и третман
неопасног отпада остаје на снази до истека
рока важења.
Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног отпада од гвожђа, бакра и
алуминијума на територији Града Ниша, број
313-257/2009-09

Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног отпада од гвожђа, бакра и
алуминијума на територији Града Ниша, број
313-260/2009-09

Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада од
бакра, легура бакра, алуминијума, прохрома,
гвожђа, челика, електро каблова
(алуминијумских и бакарних), мешаног
електричног отпада који не садржи опасне
компоненте, отпадних ферометала и обојених
метала, отпадних возила која не садрже
опасне компоненте, отпадне бронзе, месинга,

10 година од дана
издавања - за
складиштење и
третман отпада

12.04.2011. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
12.04.2016. год.
12.04.2011. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
12.04.2016. год.
09.04.2014. год./
до 12.04.2021. год.
у складу са
изменом и
допуном дозволе
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012

013

014

Радња за рециклажу
металних отпадака и
остатака „САЛЕ И ГАБИ“
Ниш
ул. Шумадијска 52, Ниш

„ЖИТИКОМ СРБ“ д.о.о.
Ниш
ул. Сарајевска бб, Ниш

Јавно комунално
предузеће “ МЕДИАНА“
Ниш
ул. Мраморска 10, Ниш

олова, цинка, мешаног отпада од грађења и
рушења, фракција комуналног отпада,
кабастог отпада, као и складиштење
неопасног отпада од пластике, гуме, стакла,
бетона, цигле, црепа, керамике, дрвета,
сагорљивог отпада у Нишу, на локацији
Булевар 12. фебруар бб, број 313-341/2010-09
Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног металног отпада од бакра,
алуминијума, гвожђа и челика на територији
Града Ниша, број 313-251/2009-09

I Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада од
бакра, алуминијума и гвожђа, у Нишу, на
локацији ул. Сарајевска бб,
број 313-256/2009-09

26.07.2012. год./
до 28.04.2016.
год. у складу са
изменом и
допуном дозволе
Престанак
важења
дозволе:
28.04.2016. год.
04.05.2012. год./
до 29.04.2021. год.
у складу са
изменом дозволе

II Решење о укидању Решења о издавању
интегралне дозволе за складиштење и
третман неопасног отпада бр. 313-256/2009-09

Дозвола
укинута:
15.03.2013.
године

Решење о издавању интегралне дозволе за
сакупљање и транспорт неопасног отпада од
гвожђа и челика, бакра и легура бакра,
алуминијума, папира и картона, чврсте
пластике, стакла, текстила и одеће, дрвета,
гума, отпадних возила која не садрже опасне
компоненте, резервоара за течни гас, обојених
метала, стакла, бетона, цигле,
црепа и керамике, олова, пластике и гуме,
металне амбалаже, композитне амбалаже,
мешане амбалаже, мешавина или појединих
фракција бетона, цигле, плочица и керамике
мешаних метала, изолационих материјала,
биодеградибилног отпада, земље и камена,
осталог небиодеградибилног отпада, мешаног
комуналног отпада, отпада са пијаца, остатака
од чишћења улица и комуналног отпада који
није другачије специфициран на територији
Града Ниша, број 313-334/2010-09

04.11.2013.год./
до 05.05.2016.
године у складу
са изменом и
допуном дозволе
Престанак
важења
дозволе:
05.05.2016. год.
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015

„ФЕРО МЕТАЛ“ д.о.о.
Габровац Ниш
ул. Триглавска број 5,
Габровац

016

„МЕТАЛ КОРЕКТ“ д.о.о.
Ниш
ул. Ивана Милутиновића
бб, Ниш

017

Акционарско друштво
„KOPEX MIN-LIV“ Ниш
Булевар 12. Фебруар 82, Ниш

018

019

020

021

„ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“
д.о.о. Ниш
ул. Књажевачка бб, Ниш

„AСНИНА“ д.о.о. Ниш
ул. Ивана Милутиновића
бб, Ниш

„MDGIT“ д.о.о. Ниш
ул. Душана Поповића 22а

Аутопревозник Милан
Глушац ПР Медвеђа,
Врапце

I Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног металног
отпада од алуминијума, гвожђа и челика у
Габровцу, на локацији ул. Триглавска бр. 5,
број 313-252/2009-09
II Решење о укидању Решења о издавању
интегралне дозволе за складиштење и
третман неопасног металног отпада од
алуминијума, гвожђа и челика у Габровцу, на
локацији ул. Триглавска бр. 5,
број 313-252/2009-09

20.06.2011. год./
10 година од дана
издавања

Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног металног
отпада од месинга, алуминијума, прохрома,
бакра, гвожђа, челика и челичног лима у
Нишу, на локацији ул. Ивана Милутиновића
бб, број 313-26/2011-09
Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног металног отпада са
основом гвожђа на територији Града Ниша,
број 313-72/2011-09

13.07.2011. год./
10 година од дана
издавања

Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног грађевинског отпада на
територији Града Ниша, број 313-57/2011-09

Решење о издавању дозволе за сакупљањe
неопасног отпада од алуминијума, гвожђа,
отпадног лима и бакра на територији Града
Ниша, број 313-259/2009-09

Дозвола
укинута:
17.10.2013.
године

13.10.2011. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
13.10.2016. год.
21.07.2011. год./
5 година од дана
издавања
(новo Решење
р.б. 053)
21.07.2011. год./
5 година од дана
издавања

Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног грађевинског отпада на
територији Града Ниша, број 313-86/2011-09

Престанак
важења
дозволе:
21.07.2016. год.
17.10.2011. год./
5 година од дана
издавања

Решење о издавању дозволе за транспорт
неопасног грађевинског отпада од бетона,
цигле, плочица, керамике, битуминозне

Престанак
важења
дозволе:
17.10.2016. год.
26.10.2011. год./
5 година од дана
издавања
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мешавине, земље и камена на територији
Града Ниша, број 313-91/2011-09

022

ЕИ „УСЛУГА“ д.о.о. Ниш,
Булевар Цара Константина
80-86

Престанак
важења
дозволе:
26.10.2016. год.
17.05.2012. год./
 08.11.2016. год. за сакупљање и
транспорт
отпада

Решење о издавању дозволе за сакупљање,
транспорт и складиштење неопасног отпада
од ферозних метала, гвожђа и челика,
алуминијума, обојених метала, бакра, бронзе,
месинга, олова, отпадних возила која не
садрже опасне компоненте, папира и картона
на локацији Булевар Цара Константина 80-86, Престанак
број 313-254/2009-09
важења дозволе
у делу који се
односи на
сакупљање и
транспорт:
08.11.2016. год.
 08.11.2021. год.
-за
складиштење
отпада

023

024

„COMPCONSULT“ д.о.о.
Нишка Бања,
Булевар Цара Константина
бб
Радња за сакупљање и
транспорт секундарних
сировина „РРЕКОЦ“ Ниш,
ул. Генерала Черњајевабр. 12

Решење о издавању дозволе за складиштење и
третман неопасног пластичног отпада на
локацији Булевар Цара Константина бб,
број 313-264/2009-09
Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног пластичног и металног отпада на
територији Града Ниша, број 313-70/2011-09

025

„ЕУРОМИТЕКС“ д.о.о.
Ниш,
ул. Ђердапска број 72

Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног текстилног
отпада на локацији Ђердапска 72, у Нишу,
број 313-76/2011-09

026

Јавно комунално
предузеће „МЕДИАНА“
Ниш,
ул. Мраморска 10, Ниш

Решење о издавању дозволе за складиштење
неопасног отпада од гвожђа, челика, бакра и
легура бакра, алуминијума, папира и картона,
остатака од чврсте пластике, стакла, текстила
и дрвета, гума, отпадних возила која не
садрже опасне компоненте,резервоара за
течни гас, обојених метала, бетона, цигле,

-у складу са
изменом и
допуном дозволе
11.11.2011. год./
10 година од дана
издавања
12.12.2011. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
12.12.2016. год.
25.06.2012. год/
до 04.01.2022.
године у складу
са изменом и
допуном дозволе
16.01.2012. год./
10 година од дана
издавања
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црепа, керамике и олова на локацији Ивана
Милутиновића бб, број 313-67/2011-09
027

028

029

030

031

032

„DRAGON WEAR“ д.о.о.
Ниш,
Горње Међурово бб

„REICKING“ д.о.о. Ниш,
ул. Бетовенова 25, Доња
Врежина

Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног пластичног отпада на
територији Града Ниша, број 313-2/2012-09

Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног металног отпада од
гвожђа, челика, бакра, бронзе, месинга,
алуминијума и пластичног отпада на
територијији Града Ниша,
број 313-28/2012-09

Маја Јовановић ПР Радња за
производњу хлеба, пецива,
кора и свежих колача и
третман отпадних масноћа и
трговине на велико „ЗРНО“
Никола Тесла,
ул. Стевана Синђелића 34

Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног отпадног јестивог уља и
масти на територији Града Ниша,
број 313-40/2012-09

Предузеће за производњу,
трговину и услуге
„КОМПЛАСТ“ д.о.о. Ниш,
ул. Чегарски пут бб, село
Доњи Матејевац
Рута Адемовић ПР, Радња
за рециклажу металних
отпадака и остатака
„РУТА“ Ниш, ул.
Мраморска бб, Ниш

Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и тетман неопасног пластичног
отпада на локацији Чегарски пут бб,
број 313-37/2012-09

Друштво са ограниченом
одговорношћу „МД
ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ
ТРАНСПОРТ“ Ниш, ул.
Душана Поповића 22а, Ниш

Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног
грађевинског отпада од бетона, цигле, црепа
и керамике, дрвета, стакла, пластике,
битуминозне мешавине, бакра, бронзе,
месинга, алуминијума, олова , цинка, гвожђа и
челика, калаја, каблова, земље и камена,
ископа, изолационих материјала и
грађевинских материјала на бази гипса на
локацијама „МЕЗГРАЈА“ ГО Црвени Крст, КО
Мезраја-Ниш и „Префабрикати Морава“ ГО

Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног металног отпада од бакра,
алуминијума и гвожђа на територији Града
Ниша, број 313-80/2012-09

27.02.2012. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
27.02.2017. год.
03.05.2012. год./
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
03.05.2017. год.
12.06.2012. год/
5 година од дана
издавања
Престанак
важења
дозволе:
12.06.2017. год.
04.07.2012. год./
10 година од дана
издавања

14.09.2012. год./
5 година од
датума издавања
Престанак
важења
дозволе:
14.09.2017. год.
22.10.2012. год./
10 година од
датума издавања
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Палилула , КО Крушце-Ниш,
број 313-38/2012-09
033

Друштво са
опграниченом
оговорношћу за
производњу, нискоградњу
и транспорт „ПУТИНЖЕЊЕРИНГ“ Ниш,
улица Књажевачка бб, Ниш

Решење о издавању дозволе за складиштење
неопасног грађевинског отпада од бетона,
цигле, црепа и керамике, дрвета, стакла,
битуминозних мешавина, земље, камена,
ископа, изолационих материјала и
грађевинских материјала на бази гипса и
мешаног отпада од грађења и рушења на
локацији Књажевачка бб, у Нишу,
број 313-85/2012-09
Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног грађевинског отпада од
земље, камена, ископа, отпада који спада са
гусеница, бетона, цигле, црепа, керамике,
дрвета, битуминозних мешавина,
изолационих материјала и мешаног отпада од
грађења и рушења на територији Града Ниша,
број 313-164/2012-09

23.12.2014. год./
до 03.12.2022.
године у складу
са изменом и
допуном дозволе

034

Друштво са ограниченом
одговорношћу „ЦД ХИС“
д.о.о. Ниш, улица
Зеленгорска 15, Ниш

Братислав Петровић ПР
Радња за грађевинску
делатност вађења шљунка
и песка и превоз терета
„ЕЛЕКТРОКОП“ Трупале,
улица Цара Лазара број 9,
село Трупале

Решење о изадавању дозволе за транспорт
неопасног грађевинског отпада од бетона,
цигле, црепа, керамике, дрвета, стакла,
пластике, битуминозне мешавине, бакра,
бронзе, месинга, алуминијума, олова, цинка,
гвожђа и челика, калаја, мешаних метала,
каблова, земље и камена, ископа, отпада који
спада са гусеница, изолационих материјала,
грађевинских материјала и мешаног отпада од
грађења и рушења на територији Града Ниша,
број 313-185/2012-09

22.01.2013. год./
5 година од
датума издавања

036

Друштво са ограниченом
одговорношћу
„BALKOMEX“ Ниш, улица
Сарајевска бб, Ниш

22.02.2013. год./
10 година од
датума издавања

037

Привредно друштво
„ДЕНИ КОМЕРЦ СДН“
д.о.о. Мрамор, Мраморско

Решење о издавању дозволе за складиштење
неопасног металног отпада, и то: металне
амбалаже, отпадних возила која не садрже
опасне компоненте, кочионих облога,
резервоара за течни гас, ферознох метала,
обојених метала, отпада из групе отпадних
возила из различитих видова транспорта,
отпада насталих демонтажом отпадних возила
и од одржавања возила, одбачене опреме,
батерија и акумулатора, бакра, бронзе,
месинга, алуминијума, цинка, гвожђа, челика,
мешаних метала, каблова, обојених метала,
одбачене електричне и елктронске опреме,
комуналног отпада, на локацији Сарајевска
бб, број 313-163/2012-09
Решење о издавању интегралне дозволе за
сакупљање и транспорт неопасног пластичног
отпада на територији Града Ниша,

035

24.12.2012. год./
5 година од
датума издавања
Престанак
важења
дозволе:
24.12.2017. год.

Престанак
важења
дозволе:
22.01.2018. год.

18.04.2013. год/
5 година од
датума издавања
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брдо бб, Ниш

број 313-42/2013-09

Акционарско друштво за
израду четака и предмета
од пластике „НАТОМ“
Ниш, Ивана Милутиновића
бб, Ниш

Решење о издавању интегралне дозволе за
сакупљање и транспорт неопасног пластичног
отпада на територији Града Ниша,
број 313-149/2012-09

Предузеће за производњу,
трговину и туризам „ЕМЗ
ВИНЕТА“ д.о.о. Ниш,
улица Страхињића Бана
број 8/25, Ниш

Решење о издавању интегралне дозволе за
сакупљање и транспорт неопасног металног
отпада од алуминијума, бакра, месинга и
гвожђа на територији Града Ниша,
број 313-145/2013-09

040

Друштво са ограниченом
одговорношћу „ALU
HOLDING“ д.о.о. Ниш ,
Булевар Светог Цара
Константина бб

Решење о издавању дозволе за складиштење
неопасног отпадног бакра и алуминијума на
територији Града Ниша,
број 501-4/2019-14

041

Удружење Кластер
„РЕЦИКЛАЖА ЈУГ“
НИШ, ул. Добричка број
2, Ниш

Решење о издавању интегралне дозволе за
сакупљање и транспорт неопасног отпада од
отпадних тонера за штампање, отпада који
нису другачије специфицирани из групе
отпада од производње, формулације,
снабдевања и употребе штампарског мастила,
папирне и картонске амбалаже, пластичне
амбалаже, дрвене амбалаже, металне
амбалаже, мешане амбалаже, одбачене опреме
из електричних и електронских отпада,
компоненте уклоњене из електричних и
електронских отпада, отпадног дрвета,
отпадног стакла, отпадне пластике, отпадног
бакра, бронзе, месинга, отпадног
алуминијума, отпадног гвожђа и челика,
отпада од мешаних метала, отпадних каблова,
сагорљивих отпада, отпада који нису
другачије специфицирани из групе отпада од
физичко/хемијског третмана отпада
(укључујући дехромирање, децијанизацију и
неутрализацију), отпадног папира и картона,
отпадних метала који садрже гвожђе, обојених
метала, отпадне пластике и гуме, отпадног
стакла, отпадног дрвета, сагорљивог отпада
(гориво добијено из отпада), отпадног папира

038

039

Престанак
важења
дозволе:
18.04.2018. год.
22.05.2013. год/
5 година од
датума издавања
Престанак
важења
дозволе:
22.05.2018. год.
20.09.2013. год/
5 година од
датума издавања
Престанак
важења
дозволе:
20.09.2018. год.
28.03.2019. /
до 10.02.2024.
године године у
складу са
изменом и
допуном дозволе
22.05.2014. год/
5 година од
датума издавања
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042

043

044

045

046

047

048

Привредно друштво
„АN. RI“ д.о.о. Ниш
огранак Ниш, улица
Пантелејска број 58, Ниш

Акционарко друштво за
израду четака и предмета
од пластике „НАТОМ“
Ниш,
ул. Ивана Милутиновића бб
Ниш
„АСНИНА“ друштво са
ограниченом
одговорношћу за
трговину и услуге Ниш,
улица Мраморска број 11

„UNA STEEL“ друштво са
ограниченом
одговорношћу Ниш, улица
Горче Костића број 22
Друштво са ограниченом
одговорношћу „ALU
HOLDING“ д.о.о. Ниш ,
Булевар Светог Цара
Константина бб
Друштво са ограниченом
одговорношћу „ ANRILAB“ д.о.о. Ниш, Булевар
Светог Цара Константина
број 80-84
Јавно комунално
предузеће „МЕДИАНА“
Ниш, улица Мраморска

и картона, одбачене електричне и
електронске опреме, отпадне пластике и
отпадних метала на територији Града Ниша,
број 313-13/2014-09
Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног текстилног отпада на територији
Града Ниша, број 313-140/2014-09

Престанак
важења
дозволе:
22.05.2019. год.
01.07.2014. год/
5 година од
датума издавања

Решење о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног
пластичног отпада на локацији Ивана
Милутиновића бб, број 313-148/2012-09

Престанак
важења
дозволе:
01.07.2019. год.
26.09.2014.
године/
10 година од
датума издавања

Решење о издавању дозволе за складиштење
неопасног металног отпада од стругања и
обраде герометала, прашине и честица
ферометала, стругања и обраде обојених
металоа, прашине и честица обојених метала,
металне амбалаже, композитне амбалаже,
мешане амбалаже, отпадних возила која не
садрже опасне компоненте, резервоара за
течни гас, ферозних метала, обојених метала,
одбачене опреме, батерија и акумулатора,
бакра, бронзе, месинга, алуминијума, олова,
цинка, гвожђа, челика, мешаних метала,
каблова и одбачене електричне и електронске
опреме на локацији Мраморска број 11,
број 313-166/2014-09
Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног металног отпада од бакра, месинга,
алуминијума и гвожђа на територији Града
Ниша, број 313-234/2014-09
Решење о издавању дозволе за третман
неопасног металног отпада од алуминијума и
бакра на локацији Булевар Светог Цара
Константина бб, број 501-5/2019-14

16.10.2014.
године/
10 година од
датума издавања

Решење о издавању дозволе за складиштење
неопасног текстилног отпада на локацији
Булевар Светог Цара Константина број 80-84,
број 313-58/2015-09

06.02.2015.
године/
5 година од
датума издавања
22.03.2019.
године/
до 31.03.2025.
године у складу
са изменом и
допуном дозволе
22.05.2015.
године/
10 година од
датума издавања

Решење о издавању дозволе за третман
неопасног рециклабилног отпада, и то:
папирне и картонске амбалаже, пластичне

27.07.2015.
године/
10 година од
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број 10

амбалаже, металне амбалаже, композитне
амбалаже, стаклене амбалаже, папира и
картона, разврставањем, на локацији Ивана
Милутиновића бб, број 313-70/2015-09
Решење о издавању дозволе за сакупљање
неопасног металног отпада од обојених
метала, бакра, бронзе, месинга, алуминијума,
олова, цинка, гвожђа, челика, калаја, мешаних
мертала, каблова; текстилног отпада и
амбалажног отпада од папирне и картонске
амбалаже, пластичне амбалаже, дрвене
амбалаже, металне, композитне, мешане,и
текстилне амбалаже, пластике и гуме на
територији Града Ниша, број 313-107/2015-09
Решење о издавању дозволе за складиштење и
третман неопасног металног отпада са
основом гвожђа на локацији Булевар 12.
фебруар бр. 82, број 313-93/2015-09

049

Војкан Јовановић ПР
Радња за откуп
секундарних сировина
„ЕКО ИМПЕКС“ Ниш,
улица Симе Матавуља број 2

050

Акционарско друштво
„KOPEX MIN LIV“ а.д.
Ниш,
Булевар 12. фебруар бр. 82

051

„ЈУГО-ИМПЕКС“ д.о.о.
Решење о издавању дозволе за третман
Ниш, улица Ваздухопловаца неопасног отпада од бакра и месинга на
бб
локацији Булевар 12. фебруар бб,
број 313-36/2015-09

052

„МАГЕНТА ДМ ПЛУС“
I Решење о издавању интегралне дозволе за
д.о.о. Ниш
сакупљање и транспорт неопасног отпада –
ул. Матејевачки пут бб, Ниш испражњених тонер касета на територији
Града Ниша, број: 313-285/2015-09 (ревизија
дозволе)

053

054

Друштво са ограниченом
одговорношћу за
производњу, нискоградњу
и транспорт „ПУТИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.
Ниш, Књажевачка бб
Привредно друштво
„ЈUGOPLASTIC
RECYCLING“ д.о.о.
Мерошина, улица
Индустријска број 2

датума издавања

28.07.2015.
године/
10 година од
датума издавања

11.08.2015.
године/
10 година од
датума издавања
Од 21.08.2017.
године до
28.10.2025.
године
у складу са
изменом дозволе
09.03.2016.
године/
5 година од
датума издавања

II Решење о укидању Решења о издавању
интегралне дозволе за сакупљање и транспорт
неопасног отпада, број 313-285/2015-09, од
09.03.2016. године, регистарски број 052,
Друштву са ограниченом одговорношћу за
трговину и услуге „МАГЕНТА ДМ ПЛУС“
Ниш, улица Матејевачки пут, локал Д-4, Ниш

Дозвола
укинута:
22.03.2019.
године

Решење о издавању интегралне дозволе за
сакупљање и транспорт неопасног
грађевинског отпада на територији Града
Ниша, број: 313-265/2016-09 (ревизија дозволе)

08.08.2016.
године/
5 година од
датума издавања

Решење о издавању дозволе за складиштење
неопасног отпада од пластике, папира,
картона и алуминијума у оквиру огранка у
Нишу, у улици Ивана Милутиновића бб, број
313-275/2016-09

06.09.2016.
године/
10 година од
датума издавања
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055

056

Друштво са ограниченом
одговорношћу
„СЕКУНДАРНЕ
СИРОВИНЕ ССК“ Ниш,
Улица Ивана Милутиновића
бб

Решење о издавању дозволе за складиштење
неопасног отпада од гвожђа и челика, бакра и
легура бакра, алуминијума, олова, цинка и
калаја, металне амбалаже, отпадне пластике и
пластичне амбалаже, дрвета и дрвене
амбалаже, папира и картона укључујући
папирну и картонску амбалажу, стакла и
стаклене амбалаже, гума, каблова, на
локацији Ивана Милутиновића бб, број 50171/2017-14
Решење о издавању интегралне дозволе за
Предузеће за производњу,
сакупљање и транспорт неопасног отпада од
трговину и туризам
алуминијума, бакра, месинга и гвожђа на
„ЕМЗ ВИНЕТА“ д.о.о. Ниш, територији Града Ниша број: 501-88/2018-14
улица Страхињића Бана број
8/25, Ниш

18.09.2017.
године/
10 година од
датума издавања

28.02.2019.
године/
5 година од
датума издавања
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