
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Град Ниш 

Градска управа града Ниша 

Секретаријат за заштиту животне средине 

Број: 501-71/2017-14 

Датум: 03.08.2017. године 

 

На основу члана 36., 63. и 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 

број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Градска управа града Ниша,Секретаријат за заштиту 

животне средине, издаје следеће 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

Друштво са ограниченом одговорношћу „СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ ССК“ Ниш, са 

седиштем у Нишу, у улици Ивана Милутиновића бб, матични број: 21200441, ПИБ: 

109543647, поднело је Градској управи града Ниша, Секретаријату за заштиту животне 

средине захтев, број 501-71/2017-14 од 09.06.2017. године, за издавање дозволе за 

складиштење неопасног отпада на локацији у Нишу, у улици Ивана Милутиновића бб. 

Оператер „СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ ССК“ д.о.о. Ниш у предметном постројењу 

планира складиштење неопасног отпада (отпадно гвожђе и челик, бакар и легуре бакра, 

алуминијум, олово, цинк и калај, метална амбалажа, отпадна пластика и пластична амбалажа, 

дрво и дрвена амбалажа, папир и картон укључујући папирну и картонску амбалажу, стакло 

и стаклена амбалажа, отпадне гуме, отпадни каблови) сврстаног у следеће индексне бројеве: 

-070213 отпадна пластика; 

-120101 стругање и обрада ферометала; 

-120102 прашина и честице ферометала; 

-120103 стругање и обрада обојених метала; 

-120104 прашина и честице обојених метала; 

-120105 обрада пластике; 

-150101 папирна и картонска амбалажа; 

-150102 пластична амбалажа; 

-150104 метална амбалажа; 

-150105 композитна амбалажа; 

-150106 мешана амбалажа; 

-150107 стаклена амбалажа; 

-160103 отпадне гуме; 

-160117 ферозни метал; 

-160118 обојени метали; 

-160119 пластика; 

-170201 дрво; 

-170202 стакло; 

-170203 пластика; 

-170401 бакар, бронза и месинг; 

-170402 алуминијум; 

-170403 олово; 

-170404 цинк; 

-170405 гвожђе и челик; 



 

-170406 калај; 

-170407 мешани метали; 

-170411 каблови другачији од оних наведених у 170410; 

-191001 отпад од гвожђа и челика; 

-191002 отпад од обојених метала; 

-191201 папир и картон; 

-191202 метали који садрже гвожђе; 

-191203 обојени метали; 

-191204 пластика и гума; 

-191205 стакло; 

-191207 дрво другачије од оног наведеног у 191206; 

-200101 папир и картон; 

-200102 стакло; 

-200139 пластика и 

-200140 метали. 

 

Сва заинтересована лица могу извршити увид у податке и захтев оператера, као и 

доставити мишљења и предлоге, у просторијама Градској  управи  града Ниша, 

Секретаријату за заштиту животне средине, улица Николе Пашића број 24, канцеларија 128, 

сваког радног дана у термину од 08-10 часова десет дана од дана објављивљања. 

  

                                   

                                   

 
 

 

 


