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На основу члана 20. став 1. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 

животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 25/15 и 109/2021), члана 213. став 

1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 – 

аутентично тумачење), члана 24. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник 

РС”,бр. 79/05, 101/07, 95/10, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 6. Закона о министарствима 

(„Службени гласник РС”, бр.128/2020), поступајући по захтеву оператера 

,,MORAVACEM“ d.o.o. Поповац, од 03.11.2021.године, за рад постројења  и обављања 

активности производње цемента, на локацији  катастарске парцеле бр. 2226, 2539/2, 

280/2, 2530/11, 260/4, 260/5, 259/1, 269/5, 279, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 274/2, 275/2, 

274/3, и 265/1, КО Поповац и 4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 

4600/7, 4598/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 4499, 4523, 4602/2, 4602/3, 

све КО Буљане, општина Параћин, Министарство заштите животне средине, доноси: 

 

                                                          НАЦРТ РЕШЕЊА 

                                           о ревизији интегрисане дозволе 

У интегрисаној дозволи број 19. од 19.10.2020.године,  уписаној у Регистар издатих 

дозвола, главна књига, рег.број 19, мењају се услови у дозволи и то: 

1. У Поглављу III УСЛОВИ, мењају се услови прописани у делу 3. Коришћење ресурса, 

3.1 Сировине, помоћни материјали и друго, услов: 

 

3.1.2. Оператер ће у производњи користити следећи отпадни материјал, додати „или 

ниспроизводе“, као алтернативни сировински материјал. 

У Табели: Алтернативне сировине поред „Назив отпада“ додати „и/или нуспроизвода“ 

 У Табели Алтернативне сировине,  врши се прерасподела капацитета алтернативних 

сировина:   



 10 01 05 – Индустријски гипс – реа гипс 38 000 тона годишњи капацитет  

  06 01 04*/06 01 99 - фосфор гипс 5000 тона годишњи  капацитет 

Реа гипс се користи 4% у односу на укупну годишњу произведену количину цемента, па 

количине могу да варирају, али максимални капацитет је 38 000 тона. 

Након Табеле: Алтернативне сировине, додаје се „Напомена: Оператер  ће у производњи 

користити наведени алтернативни материјал као отпад или као нуспроизвод уколико је 

уписан у Регистар нуспроизвода у складу са Законом о управљању отпадом. Уколико 

дође до уписа у Регистар нуспроизвода за материјале наведене у Табели:  Алтернативне 

сировине, материјал ће се користити као нуспроизвод. Уколико се не упише као 

нуспроизвод, наведене алтернативне сировине  ће се користити као отпад.“ 

2.  У осталом делу Решење о издавању интегрисане дозволе број 353-01-00013/2019-03 

од 19.10.2020.године, остаје непромењено, осим промене имена оператера која је 

извршена 23.04.2021.године. 

3.   Ово Решење важи уз интегрисану дозволу број 353-01-00013/2019-03 од 19.10.2020. 

године. 

 

 

                                                           Образложење 

 

Министарство заштите животне средине је 19.10.2020.године, издало инегрисану 

дозволу под бр. 353-01-00013/2019-03, оператеру ,,MORAVACEM“ d.o.o. Поповац за рад 

постројења  и обављања активности производње цемента, на локацији  катастарске 

парцеле бр. 2226, 2539/2, 280/2, 2530/11, 260/4, 260/5, 259/1, 269/5, 279, 277/1, 278/2, 

277/2, 278/3, 274/2, 275/2, 274/3, и 265/1, КО Поповац и 4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 

6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4598/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 

4499, 4523, 4602/2, 4602/3, све КО Буљане, општина Параћин, са роком важења од 10 

година.  

Захтев се подноси за ревизију дозволе због прерасподеле количина алтернативних 

сировина (индустријског гипса - реа гипса и фосфо гипса) који се користе за производњу 

цемента. Количине за реа гипс се са 20 000 тона повећавају на 38 000 тона, а количина 

фосфо гипса се смањује за исту количину, са 23 000 тона на 5000 тона. Гипс се додаје 

цементу као регулатор везивања у односу 3-5%. Пошто фосфо гипс-а као отпада нема на 

тржишту, а индустријски гипс - реа гипс задовољава параметре квалитета, тражи се 

прерасподела ових количина.  

Такође се уводи појам нуспроизвода као коришћења алтернативних сировина уколико 

је материјал уписан у Регистар нуспроизвода у складу са чланом 8а и тачком 1. Закона о 

управљању отпадом („Службени гласник РС“бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – 

др.закон) што значи да је даља употреба ове материје или предмета извесна.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


