
1 

 

РЕГИСТАР 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број:  001 

 

2. 

 

Број досијеа:  501-108/10-07 

 

3. 

 
Врста дозволе за управљање 

отпадом 

Интегрална дозвола за 

сакупљање, складиштење, 

третман и транспорт неопасног 

отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно 

лица које има својство превозника коме је издата дозвола: 

''МЕТВА'' д.о.о. Ваљево, Зона складишта и стоваришта бб. 

 

Регистарски број или име и лични број: 07646054 

 

5. 

 
Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада 

коме је издата дозвола: 

''МЕТВА'' д.о.о. Ваљево, Зона складишта и стоваришта бб. 

 

Регистарски број или име и лични број: 07646054 

 

6. 

 

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 

Предузеће за прикупљање, прераду и промет секундарних сировина, спољну и 

унутрашњу трговину ''Метва'' д.о.о. Ваљево 

7. 

 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа за локални развој, привреду и урбанизам града Ваљева, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине 

8. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-108/10-07 од 23.07.2010. године 

9.   

 
Рок важности дозволе                            од                                     до 
сакупљање и транспорт                   24.07.2010.                     24.07.2015. 

складиштење и третман                  24.07.2010.                      24.07.2020. 

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

третман и одлагање отпада: 

 

Врста и количина отпада:  
 

Врста – неопасан отпад: ГА-Отпад метала и металних легура у металној, 
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недиспергованој форми, ГБ-Отпади који садрже метале, који потичу од 

топљења, растапапања руда и рафинације метала, ГД-Други отпади који садрже 

метале, ГК-Отпади гуме, ГЈ-Текстилни отпад, ГИ-Отпад папира, картона и 

производа од папира 

 

Количина отпада: гвожђа у разним облицима – 13.000 t, алуминијум - 400 t, 

бакар - 350 t, хартија – 2.500 t, текстил – 1.500 t 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Зона складишта и стоваришта бб., КП 8917/2 и 8932/2 КО Ваљево, 

укупна површина 86 ари, капацитет постројења 1000 t/дан 

 

Начин управљања отпадом: 

Пријем робе, примарно разврставање, третман разврстаног материјала 

(класирање и физичко механички третман отпада), паковање, означавање, 

складиштење и отпрема материјала 

 

Превозно средство: 

Теретна транспортна возила са дизалицом 

 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује асе оператер да у току рада постројења прати могуће емисије у 

ваздух, воду и земљиште, буку и вибрације у складу са важећом законском 

регулативом 

 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да спроводи политику превенције удеса, а у случају удеса 

да спроведе мере предвиђене студијом о процени утицаја затеченог стања 

предметног пројекта на животну средину 

 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у 

рад постројења 

 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

 

11. Промене: 

а) измене дозволе 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 
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РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број:  002 
 

2. 

 

Број досијеа:  501-176/10-07 и 501-298/13-07/допуна дозволе/, измена дозвлое 

501-238/19-07, измена и допуна дозволе 501-380/19-07 

 

3. 

 
Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Интегрална дозвола за 

сакупљање, складиштење, 

третман и транспорт неопасног 

отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно 

лица које има својство превозника коме је издата дозвола: 

''МЕТАЛПРОМ'' д.о.о. Ваљево, Хајдук Вељкова 49. 

 

Регистарски број или име и лични број: 10717287206 

 

5. 

 
Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада 

коме је издата дозвола: 

''МЕТАЛПРОМ'' д.о.о. Ваљево, Хајдук Вељкова 49. 

Регистарски број или име и лични број: 10717287206 

 

6. 

 
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 

Привредно друштво за производњу, промет и пружање услуга ''Металпром'' 

д.о.о. Ваљево 

7. 

 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа за локални развој, привреду и урбанизам града Ваљева, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине 

8. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-176/10-07 од  17.08.2010. године 

9.   

 
Рок важности дозволе                            од                                     до 

сакупљање и транспорт                   18.08.2010.                     18.08.2015. 

складиштење и третман                   18.08.2010.                      18.08.2020. 

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

третман и одлагање отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад: ГА Отпад метала и металних легура у металној, 

недиспергованој форми 

ГБ Отпади који садрже метале, који потичу од топљења, растапања руда и 

рафинације метала  

ГЦ Други отпади који садрже метале  
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ГК Отпади гуме 

ГИ Отпад папира, картона и производа од папира  

ГЈ Текстилни отпад  

ГЛ Нетретирани отпад плуте и дрвета 

ГЕ Стаклени отпади у недиспергованом облику 

ГФ Керамички отпади у недиспергованом облику 

ГХ Чврсти отпади пластике 

Количина: Планирана годишња количина отпада:  18000 тона 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Обилазни пут бб., КП 7156/11 КО Ваљево, капацитет постројења 1500 

t/дан 

 

Начин управљања отпадом: 

Пријем робе, примарно разврставање, третман разврстаног материјала 

(класирање и физичко механички третман отпада), паковање, означавање, 

складиштење и отпрема материјала 

 

Превозно средство: 

Теретна транспортна возила са дизалицом 

 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења спроводи мере наведене у 

студији о процени утицаја на животну средину као и мере прописане дозволом 

у погледу емисије у ваздух и воду, буке и заштите земљишта и подземних вода 

од загађивања 

 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да спроводи политику превенције удеса, а у случају удеса 

да спроведе мере предвиђене студијом о процени утицаја затеченог стања 

предметног пројекта на животну средину 

 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у 

рад постројења 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

 

11. Промене: 

а) 1. измене дозволе, измена пословног седишта, брише се Хајдук Вељкова 

бр.49 и мења у Живана Кутишанца бб, Ваљево 

    2.измена одговорног лица, ново овлашћено и одговорно лице је Веран  

Живановић 

б)  1. допуна дозволе новим индексним бројевима отпада и то: 
      02 01 04 отпадна пластика ( искључујући амбалажу) 

      03 02 99  отпади који нису другачије специфицирани 

      03 03 08  отпади од сортирања папира и картона намењени рециклажи 

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

пластомер) 

      07 02 13  отпадна пластика 

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

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

01 04 

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

07 

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

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

   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 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

   10 09 99 отпади који нису другачије специфицирани 

   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 99 отпади који нису другачије специфицирани 

   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 

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

   16 01 22 компоненете  које нису другачије специфициране 

   16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

   16 06 04 алкалне батерије ( изузев 16 06 03) 

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

  17 09 04 мешани отпади од грађења и рзшења другачији од оних наведених у 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03  

  19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 

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

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

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

 19 12 10 сагорљиви отпад ( гориво добијено од отпада) 

 20 01 25 јестива уља и масти 

 20 01 28 боје, 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 41 отпади од чишћења димњака 

 20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране 

 20 03 01 мешани комунални отпад 

 20 03 07 кабасти отпад 

 20 03 99 комунални отпади који нису другачије специфицирани  

 

ц) одузимање дозволе 

12. Напомене 
На захтев операатера у допуну су унети класификациони бројеви по 
Правилнику о категоријама ,испитивању и класификацији отпада (,, Сл. Гл 
РС”,бр 56/10).У допуну је такође унет нови податак о парцели на којој се 
обавља делатност , 7159/1 КО Ваљево а на основу Преписа листа 
непокретности  издатог од стране РГЗ-а  бр 130036 од 15.10.2013. 
На захтев оператера и достављеног извода из АПР -а извршена је измена 
адресе пословног седишта, брише се Хајдук Вељкова бр.49. Нова адреса је 
Живана Кутишанца бб, Ваљево. 
На захтев оператера унет је податак о измени одговорног лица тако да 
гласи:Веран Живановић, дипл.инж. машинства. 
 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 
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РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број:  003 
 

2. 

 

Број досијеа:  501-11/12-07 

 

3. 

 
Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Интегрална дозвола за сакупљање 

и транспорт неопасног отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно 

лица које има својство превозника коме је издата дозвола: 

ЈКП ''Видрак'' Ваљево, Војводе Мишића бр.50. 

 

Регистарски број или име и лични број: матични број 7096844 

 

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 – отпадних гума (160103) 

7. 

 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа за локални развој, привреду и урбанизам града Ваљева, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине 

8. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-11/12-07 од  24.02.2012 године 

9.   

 
Рок важности дозволе                            од                                     до 

сакупљање и транспорт                   24.02.2012.                       24.02.2017. 

 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање и транспорт отпада: 

Врста и количина отпада:  

Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада (''Сл.гласник РС'', бр. 56/10) – неопасан 

отпад – индексни број отпада 160103 – отпадне гуме 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Територија града Ваљева 

Начин управљања отпадом: 

Сакупљање отпадних гума које су неадекватно одбачене на дивљим депонијама 

и из вулканизерских радњи и приватних предузећа; транспорт друмским 

саобраћајем и предаја овлашћеним оператерима за складиштење и/или третман 
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отпадних гума.  

Превозно средство: 

Два возила ФАП 19-21 и УЛТ 160. 

 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Управљање отпадним гумама спроводити у складу са Законом о управљању 

отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10) и Правилником о начину и 

поступку управљања отпадним гумама (''Сл. гласник РС'', бр. 104/09).(обавезно 

вођење документације о количинама и кретању отпада, извештавање Аегнције 

за заштиту животне средине и др.)  

Спречавање удеса и одговора на удес: 

У случају загађења у току транспорта, превозник је обавезан да изврши 

санацију загађења животне средине.  

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

 

11. Промене: 

а) измене дозволе 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕГИСТАР 
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ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број:  004 
 

2. 

 

Број досијеа:  501-60/11-07 

 

3. 

 
Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Интегрална дозвола за 

складиштење и третман  

неопасног отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

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: 

''НИК-ФИЛ'' д.о.о. Ваљево, Ул. 25. јуна бр. 43. 

Регистарски број или име и лични број: 10717229745 

 

6. 

 
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 

Постројење за управљање неопасним отпадом и обављање делатности 

складиштења и третмана неопасног отпада 

7. 

 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа за локални развој, привреду и урбанизам града Ваљева, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине 

8. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-60/11-07 од  26.03.2012. године 

9.   

 
Рок важности дозволе                            од                                     до 

складиштење и третман                   26.03.2012.                      26.03.2022. 

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

третман и одлагање отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

Обојени метал (160118) 

Обојени метали (191203) 

Алуминијум (170402) 

Отпад од обојених метала (191002) 

Олово (170403) 

Цинк (170404) 

Калај (170406) 

Отпад од млевења (100210) 

Бакар, бронза, месинг (170401) 
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Прашина и честице обојених метала (120104) 

Стругање и обрада обојених метала (120103) 

Папир и картон (191201) 

Папир и картон (200101) 

Пластика (160119) 

Пластика (170203) 

Пластика (200139) 

Папирна и картонска амбалажа (150101) 

Пластична амбалажа (150119) 

Пластика (160119) 

Пластика (170203) 

Количина: Планирана годишња количина отпада:  обојени метали – 100 t,  

папир и картон - 1000 t , пластика 100 t , пластична амбалажа 50 t . 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Насеље Колубара б.б., КП 7255/10 КО Ваљево, капацитет постројења 

1500 t/годину. 

Начин управљања отпадом: 

Пријем робе, примарно разврставање, третман разврстаног материјала 

(класирање и балирање) и отпрема материјала 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења спроводи мере прописане 

дозволом у погледу емисије у воду, буке и заштите земљишта и подземних вода 

од загађивања 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да сачини Правила заштите од пожара и изврши обуку 

радника за поступање у случају пожара. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у 

рад постројења 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

 

11. Промене: 

а) измене дозволе 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 
РЕГИСТАР 
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ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. 
Регистарски број:  007 
 

2. 

 

Број досијеа:  501-210/13-07 

 

3. 

 

Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Интегрална дозвола за 

складиштење и третман  

неопасног отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

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: 

''SZR COPY S 014'' . Ваљево, Ул. Кнез Михаилова  бр. 49. 

Регистарски број или име и лични број:63026387 

 

6. 

 

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 

Постројење за управљање неопасним отпадом и обављање делатности 

складиштења и третмана неопасног отпада 

7. 

 

Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа за локални развој, привреду и урбанизам града Ваљева, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине 

8. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-210/13-07 од  29.08.2013. године 

9. 

 
Рок важности дозволе                            од                                     до 

складиштење и третман                   06.08.2013.                      06.08.2023. 

10. 

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

одлагање отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

Прашина и честице ферометала (120102) 

Отпадна пластика (020104) 

Отпад од метала (020110),Батерије и акумулатори друг.од 200133(200134) 

Отпадна пластика  (070213),Одбачена електр.и електронска опрема(200136) 

Стругање и обрада ферометала (120101),Дрво друг.од 200137(200138) 

Стругање и обрада обојених метала (120103),Пластика (200139) 

Прашина и честице обојених метала (120104),Метали (200140) 

Обрада пласике (120105),Остале фракције а нису дугач.од специф.(200199) 

Папирна и картонска амбалажа (150101),Мешани комунални отп.(200301) 
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Пластична амбалажа (150102),Кабасти отпад (200307) 

Дрвена амбалажа (150103),Комунални,нису друг.од специф.(200399) 

Метална амбалажа (150104) 

Композитна амбалажа (150105) 

Мешана амбалажа (150106) 

Стаклена амбалажа (150107) 

Текстилна амбалажа (150109) 

Отпадне гуме (160103) 

Ферозни метал (160117) 

Обојени метал (160118) 

Пластика (160119) 

Стакло (160120) 

Дрво (170201) 

Стакло (170202) 

Пластика (170203) 

Бакар,бронза,месинг (170401) 

Алуминијум (170402) 

Олово (170403) 

Цинк (170404) 

Гвожђе и челик (170405) 

Калај (170406) 

Мешани метали (170407) 

Каблови другачији од наведених у 170410 (170411) 

Отпад од гвожђа и челика ( 191001) 

Отпад од обојених метала (191002) 

Папир и картон ( 191201) 

Метали који садрже гвожђе ( 191202) 

Обојени метали ( 191203) 

Пластика и гума (191204) 

Стакло (191205) 

 

 

10. 

Дрво другачије од наведеног у 191206 (191207) 

Текстил (191208) 

Минерали нпр.песак и камен (191209) 

Други отпади,укључујући мешавине метала, од механич.третмана,другач.од  

наведних у 19.12 и 11 (191212) 

Папир и картон (200101) 

Стакло (200102) 

Одећа (200110) 

Текстил (200111) 

Количина: Планирана годишња количина отпада:  230 t / godini. 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Забрдица б.б., КП 759/4 КО Забрдица, капацитет постројења 230 

t/годину. 

Начин управљања отпадом: 

Пријем робе, класирање и идентификација, поступци резања метала,балирање 

пластике и балирање папира,складиштење отпадних материјала.   

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења спроводи мере прописане 

дозволом у погледу емисије у воду, буке и заштите земљишта и подземних вода 
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од загађивања 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да сачини Правила заштите од пожара и изврши обуку 

радника за поступање у случају пожара по обавештењу Министарства 

унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације бр.217-354/13 од 

26.08.2013.. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у 

рад постројења 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

 
 

11. 

Промене: 

а) измене дозволе 

б) одузимање дозволе 

12. 

Напомене 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕГИСТАР 
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ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број:  008 
 

2. 

 

Број досијеа:  501-165/14-07 

 

3. 

 
Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Интегрална дозвола за 

складиштење и третман  

неопасног отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

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: 

''РЕПОЛ'' д.о.о. Ваљево, Ул. Кнез Милошева  бр. 86. 

Регистарски број или име и лични број: 20979275 

 

6. 

 
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 

Постројење за привремено складиштење и третман неопасног полимерног 

отпада 

7. 

 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа за локални развој, привреду и урбанизам града Ваљева, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине 

8. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-165/14-07 од  16.06.2014.године 

9.   

 
Рок важности дозволе                            од                                     до 

складиштење и третман                   16.06.2014.                      16.06.2024. 

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

третман и одлагање отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

Отпади од прерађених текстилних влакана (04 02 22) 

Отпади који нису другачије специфицирани (04 02 99) 

Отпадна пластика  (07 02 13) 

Отпади од обликовања и физишке и механичке површинске обраде пластике (12 

01 05) 

Пластична амбалажа  (15 01 02) 

Отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (16 01 19) 

Отпади из грађевинске делатности  (17 02 03) 

Отпад од механичког третмана  (19 12 04) 
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Одвојено сакупљање фракција пластике (20 01 39) 

Количина: Планирана годишња количина отпада:   – 1500-2000 t/годишње,  

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Горић, хала САВИН, бивши СТЕФИЛ- индустријска зона, КП 2046/4 

КО Ваљево, капацитет постројења 1500-2000 t/годишње 

Начин управљања отпадом: 

Пријем робе,  разврставање, третман разврстаног материјала (класирање и 

балирање) и унутрашњи транспорт   

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења спроводи мере прописане 

дозволом у погледу емисије у воду, буке и заштите земљишта и подземних вода 

од загађивања 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да сачини Правила заштите од пожара и изврши обуку 

радника за поступање у случају пожара. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у 

рад постројења 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

 

11. Промене: 

а) измене дозволе: На захтев оператера рађена је измена дозволе у следећем 

- Одговорно  лице за управљање отпадом је  Душанка Богдановић 

- Капасцитет постројења је 5000 t неопасног полимерног отпада годишње 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕГИСТАР 
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ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број:  009 
 

2. 

 

Број досијеа:  501-370/13-07  

Број досијеа-допуна: 501-265/16-07 

3. 

 
Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Интегрална дозвола за 

сакупљање,складиштење, 

транспорт  и третман  неопасног 

отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

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: 

,, Алимпорт“, Обилазни пут бб, Ваљево,  

Регистарски број или име и лични број: 63211559 

 

6. 

 
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 

Постројење за управљање неопасним отпадом и обављање делатности сакупљања, 

транспорта, складиштења и третмана неопасног отпада 

7. 

 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа за локални развој, привреду и урбанизам града Ваљева, Одељење за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за 

грађевинарство и заштиту животне средине 

8. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-370/13-07 од  20.09.2016. године 

501-265/16-07 од 15.11.2016. године - допуна 

9.   

 
Рок важности дозволе                            од                                     до 

                                                             20.09.2016.                      20.09.2026.. 

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

одлагање отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

Отпад од метала (02 01 10) 

Отпад од млевења (10 02 10) 

Стругање и обрада ферометала (12 01 01) 

Стругање и обрада обојених метала  (12 01 03) 

Метална амбалажа (15 01 04) 

Отпадне гуме (16 01 03) 

Ферозни метал (16 01 17) 

Обојени метал  (16 01 18) 



17 

 

Бакар, бронза, месинг (17 04 01) 

Алуминијум  (17 04 02) 

Олово  (17 04 03) 

Цинк (17 04 04) 

Гвожђе и челик (17 04 05) 

Клај  (17 04 06) 

Мешани метали (17 04 07) 

Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 (17 04 11) 

Отад од гвожђа и челика  (19 10 01) 

Отпад од обојених метала  (19 10 02) 

Метали који садерже гвожђе (19 12 02) 

Обојени метали (19 12 03) 

Метали ( 20 01 40 ) 

Количина: Планирана годишња количина отпада:  30 t дневно  

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Обилазни пут б.б., КП 9106/15, 9106/16, 9106/17, 9106/18, 9106/19 и 9106/20 

КО Ваљево, капацитет постројења 30 t дневно, постројење ради 11 месеци годишње 

а рад се обавља у две смене. 

Начин управљања отпадом: 

Пријем, откуп и преузимање отпадних материја, примарно разврставање, поступци 

нужног третмана којим се отпад претвара у секундарне сировине, транспорт 

материјала унутар локације, складиштење материјала унутар локације, отпрема 

секундарних сировина, формирање документације предвиђене законским прописима 

из области управљања отпадом.  

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења спроводи мере прописане дозволом 

у погледу емисије у воду, буке и заштите земљишта и подземних вода од загађивања 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да примењује Правила заштите од пожара и изврши обуку 

радника за поступање у случају пожара. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у рад 

постројења 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

Одговорно лице: 

Милош Алемпијевић 

 

11. Промене: 

а) измене дозволе 

 - Дозвола допуњена у делу А.1 Општи подаци о дозволи : Постројење је 2016.године   

прикључено на канализациону мрежу. 

 - Дозвола допуњена у делу В.2.1 Радно време постројења : Радним данима од 7.30 

до 15.30 и суботом 7.30 до 13h. 

 - Дозвола допуњена у делу В.4.3 Идентификација отпада према врсти, количини и 

својствима. 

Оператер је допуном добио дозволу за управљање следећим категоријама 

Неопасног отпада: 

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 

02 01 10 отпад од метала 

03 03 08 отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи 
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07 02 13 отпадна пластика 

10 02 10 отпад од млевења 

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 05 обрада пластике 

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 

16 01 03 отпадне гуме 

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

16 01 16 резервоари за течни гас 

16 01 17 ферозни материјали 

16 01 18 обојени метали 

16 01 19 пластика 

16 01 20 стакло 

16 01 22 компоненте које нису другачије специфициране 

16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 и 16 02 13 

16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03 )  

16 06 05 друге батерије и акумулатори 

17 01 02 цреп и керамика 

17 01 03 пластика 

17 02 01 дрво 

17 02 02 стакло 

17 02 03 пластика 

17 04 01 бакар, бронза и 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 

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 

20 01 01 папир и картон 
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20 01 02 стакло 

20 01 10 одећа 

20 01 11 текстил 

20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 

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

20 01 39 пластика 

20 01 40 метали 

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

20 01 21,20 01 23 и 20 01 35 

 

б) одузимање дозволе 

 

 

12. Напомене 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистарски број:  010 
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2. 

 

Број досијеа:  501-307/16-07 

Број досијеа-допуна: 501-31/18-07 

Број досијеа 2. допоуна – 501-208/19-07 

3. 

 
Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Интегрална дозвола за 

сакупљање,складиштење, и 

третман  неопасног отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

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

које има својство превозника коме је издата дозвола:,, WOOD MASTER“ d.o.o., 

Мајора Гавриловића бр.1, Ваљево 

 

Регистарски број или име и лични број: 17312782, ПИБ 101902885 

 

5. 

 
Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме 

је издата дозвола: Постројење за сакупљање, третман и складиштење неопасног 

отпада 

Регистарски број или име и лични број: 17312782 

 

6. 

 
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 

Постројење за сакупљање, третман и складиштење неопасног отпада 

 

7. 

 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа за локални развој, привреду и урбанизам града Ваљева, Одељење за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за 

грађевинарство и заштиту животне средине( дозвола). Градска управа града Ваљева, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

Одсек за грађевинарство, заштиту животне средине и обједињену процедуру 

( допуна дозволе)  

8. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-307/16-07 од  13.04.2017. године 

501-31/18-07 од 26.03.2018. године – допуна 

501-208/19-07 од 01.07.2019. године - допуна 

9.   

 
Рок важности дозволе                            од                                     до 

                                                             13.04.2017.                      13.04.2027.. 

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

одлагање отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

Обојени метали (19 12 03) 

Пластика и гума  (19 12 04) 

Количина: Планирана годишња количина отпада:  932 t ( дозвола ) 

                    

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Вардарска бр.4., КП 8773 КО Ваљево, постројење ради 12 месеци годишње 
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а рад се обавља у три смене, понедељак – петак.. 

Начин управљања отпадом: 

Пријем, неопасног отпада, привремено складиштење неопасног отпада, сепарација, 

механичка обрада неопасног отпада, сушење и гланулација неопасног отпада, 

формирање документације предвиђене законским прописима из области управљања 

отпадом.  

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења спроводи мере прописане дозволом 

у погледу емисије у воду, буке и заштите земљишта и подземних вода од загађивања 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да примењује Правила заштите од пожара и изврши обуку 

радника за поступање у случају пожара. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у рад 

постројења 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

Одговорно лице: 

Александар Чолић 

 

11. Промене: 

а) измене дозволе 

 - Дозвола допуњена у делу В тачка 2.1. Броја запослених са 12 је повећан на 16. -  

 - Дозвола допуњена у делу В.тачка 4.8 – Капацитет постројења је повећан са 962 

тоне на 2400 тона на годишњем нивоу. 

- Дозвола допуњена у делу В. Тачка 4.3. – Идентификација отпада према врсти, 

количини и својствима; додат нови индексни број за неопасан отпад  20 01 39 – 

пластика. 

б) одузимање дозволе 

 

 

12. Напомене 

 

 

 

                                      Име и презиме овлашћеног лица 

                                      Бранимир Адамовић, дипл. правник  

 

 

 

 

  



22 

 

РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број:  011 

 

2. Број досијеа:  501-258/18-07 

 

3. Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Интегрална дозвола за сакупљање, 

транспорт и складиштење 

неопасног отпада 

Сакупљање                               ڤ 

 

Транспорт                                 ڤ 

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                    ڤ 

 

Одлагање                                  ڤ 

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 

издата дозвола: 

Привредно друштво ,, МАТЕН“ доо 

 

Регистарски број или име и лични број:  

Матични број: 06135005, шифра делатности 3811, ПИБ 100074818 

 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 

отпада коме је издата дозвола: 

Привредно друштво ''МАТЕН“ д.о.о. Ваљево, Марка Краљевића бр. 26/А 

Матични број: 06135005 

 

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

Постројење за управљање неопасним отпадом и обављање делатности, сакупљања, 

транспорта и  складиштења неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 

501-258/18-07 од  19.04.2019. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 

Сакупљање,складиштење и транспорт        19.04.2019.                      19.04.2029. 

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

неопасног  отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

02 01 04 Отпадна пластика ( искључујући амбалажу)  

02 01 10 Отпад од метала  

07 02 13 Отпадна пластика  

10 03 02 Остатци анода  

11 05 01 Тврди цинк  

12 01 01 Стругање и обрада ферометала  

12 01 02 Прашина и честице ферометала  
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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 99 Отпади који нису другачије специфицирани  

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  

16 01 03 Отпадне гуме  

16 01 17 Ферозни материјал   

16 01 18 Обојени метал  

16 01 19 Пластика  

17 02 01 Дрво  

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  

19 12 01 Папир и картон  

19 12 02 Метали који садрже гвожђе  

19 12 03 Обојени метали  

19 12 04 Пластика и гуме  

19 12 07 Дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06   

20 01 01 Папир и картон  

20 01 39 Пластика  

20 01 40 Метали  

Количина: Планирана годишња количина отпада:  5000 t,  

Максимални дневни складишни капацитет око 800 t  

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Петница б б, КП 12/5 КО Петница. 

Начин управљања отпадом: 

Пријем отпада, разношење и одвожење отпада, идентификација отпада према 

врсти, количини и својствима, транспорт само на територији ЈЛС Ваљево 

ном о управљању отпадом и посебним прописима 

 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења спроводи мере прописане 

дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта и 

подземних вода од загађивања 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да сачини Правила заштите од пожара и изврши обуку 

радника за поступање у случају пожара. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 
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По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у рад 

постројења 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

Одговорно лице: Милисав Петрић 

 

 

11. Промене: 

а)  

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 
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1. Регистарски број:  012 

 

2. Број досијеа:  501-245/19-07 

 

3. Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Дозвола за  складиштење 

неопасног отпада 

Сакупљање                                

 

Транспорт                                  

 

Складиштење                           ڤ 

 

Третман                                     

 

Одлагање                                  

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 

издата дозвола: 

Привредно субјект  ,, VANA PLAST“ d.o.o. 

Регистарски број или име и лични број:  

Матични/регистарски број: 21258113, шифра делатности 2222, ПИБ 109870985 

 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 

отпада коме је издата дозвола: 

,, VANA PLAST“ d.o.o. Ваљево, Хаџи Рувимова бр.4 

Матични број: 21258113 

 

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

Постројење за управљање неопасним отпадом и обављање делатности 

складиштења неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 

501-245/19-07 од  07.10.2019. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 

Складиштење                                            07.10.2019.                    07.10.2029.                      

19.04.2029. 

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

неопасног  отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

07 02 13 Отпадна пластика   

15 01 02 Пластична амбалажа  

20 01 39 Пластика  

Максимални дневни складишни капацитет око 50 t  

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Попарски пут,  кат.парц. 151/5 КО Седлари 

Начин управљања отпадом: 

Оператер планира складиштење неопасног отпада унутар зграде пословних услуга 

габарита 517,22 m 2  . Отпад који ће бити предмет делатности је сува, чврста 

материја. Операције у технолошком поступку: пријем отпада, мерење, 

разврставање, складиштење неопасног отпада. 
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Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења спроводи мере прописане 

дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта и 

подземних вода од загађивања 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да сачини Правила заштите од пожара и изврши обуку 

радника за поступање у случају пожара. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

По престанку рада постројења локација се мора довести у стање пре пуштања у рад 

постројења 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

Одговорно лице: Лука Пејић 

 

 

11. Промене: 

а)  

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

                                                     Име и презиме овлашћеног лица 

                                           Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 
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1. Регистарски број:  013 

 

2. Број досијеа:  501-446/19-07 

 

3. Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Дозвола за  сакупљање неопасног 

отпада 

Сакупљање                             ڤ                            

 

Транспорт                                  

 

Складиштење                           

 

Третман                                     

 

Одлагање                                  

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 

издата дозвола: 

ПР Нађа Милисављевић 

Регистарски број или име и лични број:  

Матични/регистарски број: 65477157 

 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 

отпада коме је издата дозвола: 

ПР Нађа Милисављевић, Драгојла Лазића бр.8, Ваљево 

 

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

Сакупљање неопасног отпада на територији града Ваљева, и то у следећим 

насељима: ,, Збратимљени градови“ и ,, Миливоје Бјелица“.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 

501-446/19-07 од  30.12.2019. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 

Сакупљање                                            30.12.2019. год.                   30.12.2024. год.                      

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

неопасног  отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

15 01 02 Пластична амбалажа   

15 01 04 Метална амбалажа  

Максимални дневни складишни капацитет до 2 t пет амбалаже и 700 kg 

 алуминијумске амбалаже на годишњем нивоу 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево 

Начин управљања отпадом: 

Оператер планира сакуљање алуминијумске и пет амбалаже у стамбеним 

блоковима, тако што ће станари поменути амбалажни отпад стављати у џамбо 

вреће добијене од сакупљача отпада, вреће остављати у заједничке просторије а 

одатле их преузимати оператер и предавати оператеру ,, НИК ФИЛ“  са којим има 

уговор о пословно техничкој сарадњи. Сакупљач, има обавезу да при свакој 
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предаји амбалажног отпада обезбеди документ о кретању отпада и о томе води 

уредну евиденцију  

  

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане дозволом 

у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта и 

подземних вода од загађивања 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

Одговорно лице: Нађа Милисављевић 

 

 

11. Промене: 

а)  

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

Дозвола је издата у склопу пројекта сарадње на подизању еколошке свести и 

потписаног протокола између ,, Coca – Cola“ HBC -Srbija d.o.o. Земун и Града 

Ваљева. У пројекат су укључени градови Пожаревац и Ваљево. 

 

                                                     Име и презиме овлашћеног лица 

                                           Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 
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1. Регистарски број:  014 

 

2. Број досијеа:  501-44/20-07 

 

3. Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Дозвола за  сакупљање неопасног 

отпада 

Сакупљање                             ڤ                            

 

Транспорт                                  

 

Складиштење                           

 

Третман                                     

 

Одлагање                                  

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 

издата дозвола: 

ПР Славица Јовановић 

Регистарски број или име и лични број:  

Матични/регистарски број: 63900877 

 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 

отпада коме је издата дозвола: 

ПР Славица Јовановић, Шеста Личка  бр.35, Ваљево 

 

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

Сакупљање неопасног отпада на територији града Ваљева, и то на следећим 

локацијама: 5. и 6. Основна школа, Индустријска зона града Ваљева, Гимназија у 

Ваљеву, Техничка школа, насеље ,, Брђани“ , Душанова, Шелезничка и улица Цара 

Лазара, део Карађорђеве улице.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 

501-44/20-07 од  10.02.2020. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 

Сакупљање                                            10.02.2020. год.                   10.02.2025. год.                      

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

неопасног  отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

15 01 02 Пластична амбалажа   

15 01 04 Метална амбалажа  

Максимални дневни складишни капацитет до 2 t пет амбалаже и 700 kg 

 алуминијумске амбалаже на годишњем нивоу 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево 

Начин управљања отпадом: 

Оператер планира сакуљање алуминијумске и пет амбалаже у стамбеним 

блоковима и објектима образовних установа, тако што ће  извршити едукацију 

корисника и власника објеката, поделити им џамбо вреће у које ће одлагати 
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амбалажни отпад, вреће остављати у заједничке просторије а одатле их преузимати 

оператер и предавати оператеру ,, НИК ФИЛ“  са којим има уговор о пословно 

техничкој сарадњи. Сакупљач, има обавезу да при свакој предаји амбалажног 

отпада обезбеди документ о кретању отпада и о томе води уредну евиденцију  

  

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане дозволом 

у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта и 

подземних вода од загађивања 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

Одговорно лице: Славица Јовановић 

 

 

11. Промене: 

а)  

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

Дозвола је издата у склопу пројекта сарадње на подизању еколошке свести и 

потписаног протокола између ,, Coca – Cola“ HBC -Srbija d.o.o. Земун и Града 

Ваљева. У пројекат су укључени градови Пожаревац и Ваљево. 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 
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1. Регистарски број:  001/1 
 

2. Број досијеа:  501-133/20-07 
 

3. Врста дозволе за управљање 
отпадом 
Интегрална дозвола за третман, 
поновно искоришћење, одлагање, 
сакупљање и транспорт  неопасног 
отпада 

Сакупљање                             ڤ                            
 
Транспорт                                ڤ                                  
 
Складиштење                          ڤ   
 
Третман                                    ڤ   
 
Одлагање                                 ڤ   
 
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
Предузеће за прикупљање, прераду и промет секундарних сировина ,, 
Metva“ d.o.o., Зона складишта и стоваришта бб, Ваљево 
Регистарски број или име и лични број:  
Матични/регистарски број: 07646054 
 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 
отпада коме је издата дозвола: 
,, Metva“ d.o.o., Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Третман, складиштење, поновно одлагање, сакуљање и транспорт неопасног 
отпада на територији ЈЛС Ваљево.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-133/20-07 од  01.06.2020. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 
Сакупљање                                            01.06.2020. год.                   31.05.2030. год.                      

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт и  складиштење, 
неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

1.1.1. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ СКЛАДИШТИ 

 

02  
ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, 
ШУМАРСТВА, ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ 
ХРАНЕ  

02 01  
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, 
шумарства, лова и риболова  

02 01 04  отпадна пластика (искључујући амбалажу)  

02 01 07  отпади из шумарства  

02 01 10  отпад од метала  



32 

 

03  
ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, 
КАРТОНА, ПУЛПЕ, ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА  

03 01  отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја  

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  

04  ОТПАДИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

04 01  отпади из индустрије коже и крзна  

04 01 09  отпади од кројења и завршне обраде  

04 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

04 02  отпади из текстилне индустрије  

04 02 22  отпади од прерађених текстилних влакана  

04 02 99  отпади који нису другачије специфицирани  

08  
ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И 
УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), 
ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ  

08 01  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и 
уклањања боја и лакова  

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

08 03  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 
штампарског мастила  

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

08 04  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 
лепкова и заптивача (укључујући и водоотпорне производе)  

08 04 10  отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09  

10  ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА  

10 02  отпади из индустрије гвожђа и челика  

10 02 01  отпади од прераде шљаке  

10 02 10  отпад од млевења  

10 03  отпади из термичке металургије алуминијума  

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 05  отпади из термичке металургије цинка  

10 05 01  шљаке из примарне и секундарне производње  

10 06  отпад из термичке металургије бакра  

10 06 01  шљаке из примарне и секундарне производње  

10 08  отпади из термичке металургије осталих обојених метала  

10 08 09  остале шљаке  

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

10 09  отпади од ливења гвоздених одливака  

10 09 03  шљака из пећи  

10 10  отпади од ливења одливака обојених метала  

10 10 03  шљака из пећи  

10 11  отпади из производње стакла и производа од стакла  

10 11 03  отпадни влакнасти материјали на бази стакла  

10 11 05  чврсте честице и прашина  



33 

 

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

10 12  
отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и 
производа за грађевинарство  

10 12 06  одбачени калупи  

10 12 08  
отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство 
(после термичког третмана)  

10 13  
отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и 
производа који се од њих производе  

10 13 14  отпадни бетон и муљ од бетона  

11  
ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ 
МЕТАЛА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА 
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА  

11 05  отпади из процеса вреле галванизације  

11 05 01  тврди цинк  

11 05 02  пепео од цинка  

11 05 99  отпади који нису другачије специфицирани  

12  
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ 
ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ  

12 01  
отпади од обликовања и физичке и механичке површинске 
обраде метала и пластике  

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  

15  
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, 
ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ 
ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО  

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  

15 02  
апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна 
одећа  

15 02 03  
апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна 
одећа другачији од оних наведених у 15 02 02  

16  ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  

16 01  
отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући 
механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и 
од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)  

16 01 03  отпадне гуме  

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

16 01 16  резервоари за течни гас  
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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  

16 01 99  отпади који нису другачије специфицирани  

16 02  отпади од електричне и електронске опреме  

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 06  батерије и акумулатори  

16 06 04  алкалне батерије (изузев 16 06 03)  

16 06 05  друге батерије и акумулатори  

16 11  отпадне облоге и ватростални материјали  

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  
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И 
ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)  

17 01  бетон, цигле, цреп и керамика  

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  дрво, стакло и пластика  

17 02 01  дрво  

17 02 02  стакло  

17 02 03  пластика  

17 04  метали (укључујући и њихове легуре)  

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  земља, камен и ископ  

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 08  грађевински материјал на бази гипса  

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

17 09  остали отпади од грађења и рушења  
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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  

19  

ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА 
ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И 
ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У 
ИНДУСТРИЈИ  

19 10  отпади од ситњења отпада који садрже метал  

19 10 01  отпад од гвожђа и челика  

19 10 02  отпад од обојених метала  

19 12  
отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, 
дробљења, компактирања и палетизовања) 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 12  
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког 
третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11  

20  
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ 
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ 
ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ  

20 01  одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)  

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 25  јестива уља и масти  

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

20 01 34  батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33  

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 оног 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  отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)  

20 02 01  биодеградабилни отпад  

20 02 02  земља и камен  

20 02 03  остали небиодеградабилни отпад  

  
 
 

1.1.2. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ ТРЕТИРА 
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У предметном постројењу вршиће се третирање следећих врста неопасног отпада 
(индексни бројеви су дати у складу са Правилником о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/10 и 96/19)): 

Врста третмана R12/R13 

02 01 04  отпадна пластика (искључујући амбалажу)  

02 01 07  отпади из шумарства  

02 01 10  отпад од метала  

03 01 01  отпадна кора и плута  

15 01 01  папирна и картонска амбалажа  

15 01 02  пластична амбалажа  

15 01 03  дрвена амбалажа  

15 01 04  метална амбалажа  

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

16 01 17  ферозни метал  

16 01 18  обојени метал  

17 02 01  дрво  

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  

20 01 01  папир и картон  

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

20 01 39  пластика  

20 01 40  метали  

 

1.1.3.ОТПАД КОЈИ СЕ ГЕНЕРИШЕ У  ПОСТРОЈЕЊУ 

Индексн
и број 

Назив отпада који 
се третира 

Врста 
третмана 

Индексни 
број 
отпада 
који 
настаје 
третмано
м 

Назив отпада 
насталог 
третманом 

02 01 04  отпадна пластика 
балирање на 
преси 

19 12 04 пластика 

02 01 07  
отпади из 
шумарства  

сечење ручним 
алатом или 
циркуларом 

19 12 07 дрво  

19 12 12 
мешавина 
материјала 

02 01 10  отпад од метала  
сечење ручним 
алатом, 
пламено 

19 12 02 
метали који 
садрже гвожђе 

19 12 03 обојени метали 
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сечење, 
балирање на 
преси 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

03 01 01  
отпадна кора и 
плута  

сечење ручним 
алатом или 
циркуларом 

19 12 07 дрво  

19 12 12 
мешавина 
материјала 

15 01 01  
папирна и 
картонска 
амбалажа  

балирање 

19 12 01 папир и картон 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

15 01 02  
пластична 
амбалажа  

балирање 19 12 04 пластика 

15 01 03  дрвена амбалажа  
сечење ручним 
алатом или 
циркуларом 

19 12 07 дрво  

19 12 12 
мешавина 
материјала 

15 01 04  метална амбалажа  
балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 02 
метали који 
садрже гвожђе 

19 12 03 обојени метали 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

16 01 06  

отпадна возила 
која не садрже ни 
течности ни друге 
опасне компоненте  

балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 02 
метали који 
садрже гвожђе 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

16 01 17  ферозни метал  

балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 02 
метали који 
садрже гвожђе 

 19 12 12 
мешавина 
материјала 

16 01 18  обојени метал  
балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 03 обојени метали 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

17 02 01  дрво  
сечење ручним 
алатом или 
циркуларом 

19 12 07 дрво  

19 12 12 
мешавина 
материјала 

17 02 03  пластика  балирање 

19 12 04 пластика 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

17 04 01  
бакар, бронза, 
месинг  

балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 03 обојени метали 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

17 04 02  алуминијум  
балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 03 обојени метали 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

17 04 03  олово  
балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 03 обојени метали 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

17 04 04  цинк  
балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 03 обојени метали 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

17 04 05  гвожђе и челик  
балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 02 
метали који 
садрже гвожђе 

19 12 12 мешавина 
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материјала 

17 04 07  мешани метали  
балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 03 обојени метали 

19 12 02 
метали који 
садрже гвожђе 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

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

љуштење 

19 12 04 пластика 

19 12 03 обојени метали 

19 12 02 
метали који 
садрже гвожђе 

19 12 04 гума 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

20 01 01  папир и картон  балирање 

19 12 01 папир и картон 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

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

сечење ручним 
алатом или 
циркуларом 

19 12 07 дрво  

19 12 12 
мешавина 
материјала 

20 01 39  пластика  балирање 

19 12 04 пластика 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

20 01 40  метали  
балирање, 
сечење ручним 
алатом 

19 12 03 обојени метали 

19 12 02 
метали који 
садрже гвожђе 

19 12 12 
мешавина 
материјала 

 
Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада је 240.000 t/god 
Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина која се може 
складиштити у једном тренутку 1000 тона 

 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Ваљево, Зона складишта и стоваришта бб, кат.парц. 8917/2 и 8932/2 КО Ваљево 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (април 
2020).  
  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане 
дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта 
и подземних вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом 
Постројења за управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Ивановић Хаџи Влада 
 
 

11. Промене: 
а) Решење о исправци грешке 501-133/20-07 од 24.06.2020. године 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 
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Име и презиме овлашћеног лица 

Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистарски број:  002/1 
 

2. Број досијеа:  501-152/20-07 
 

3. Врста дозволе за управљање 
отпадом 
Интегрална дозвола за третман 

Сакупљање                             ڤ                            
 
Транспорт                                ڤ                                  
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односно складиштење, поновно 
искоришћење и одлагање 
неопасног отпада 

 
Складиштење                          ڤ   
 
Третман                                    ڤ   
 
Одлагање                                 ڤ   
 
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
Привредно друштво за производњу, промет и пружање услуга ,, Metalprom“ d.o.o., 
Живана Кутишанца бб, Ваљево 
Регистарски број или име и лични број:  
Матични/регистарски број: 17287206 
 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 
отпада коме је издата дозвола: 
,, Metalprom“ d.o.o., Живана Кутишанца бб, Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Третман односно складиштење, поновно искоришчење и одлагање, неопасног 
отпада на територији ЈЛС Ваљево.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-152/20-07 од  23.06.2020. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                                              23.06.2020. год.                   23.06.2030. год.                      

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт и  складиштење, 
неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

1.1.3. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ СКЛАДИШТЕ И 
ТРЕТИРАЈУ 

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 
02 01 10 отпад од метала  
03 01 01 отпадна кора и плута  
03 01 05         пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не 
садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 
 
03 01 09         отпади који нису дргачије специфицирани 
03 02 99 отпади који нису другачије специфицирани  
03 03 01 отпад од коре и дрвени отпад 
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 99 отпади који нису другачије специфицирани 
04 02 09          отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, 
еластомер, пластомер) 
 
04 02 15         отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14 
 
04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана  
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04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана  
04 02 99 отпади који нису другачије специфицирани  
07 02 13 отпадна пластика 
07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 
07 05 14 чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13 
 
07 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 
08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17 
 
08 03 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 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 15       шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од 
оних наведених у 10 01 14 
 
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 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 22 остале чврсте честице и прашина (укучујући 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 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 05 01       шљаке из примарне и секундарне производње  
10 05 04       остале чврсте честице и прашина  
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 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 04       остале чврсте честице и прашина  
10 07 99       отпади који нису другачије специфицирани 
10 08 04       чврсте честице и прашина  
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10 08 09       остале шљаке  
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 12     остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11 
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 12      остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11 
10 10 99      отпади који нису другачије специфицирани 
10 12 06      одбачени калупи 
10 12 99     отпади који нису другачије специфицирани 
11 05 01     тврди цинк  
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  
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 
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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 06 04    алкалне батерије (изузев 16 06 03) 
16 06 05    друге батерије и акумулатори  
16 08 01    истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, 
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 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 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 
 
19 01 02   материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 
19 01 12   шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 
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 
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19 01 99   отпади који нису другачије специфицирани 
19 02 03    претходно измешани отпади који се састоје само од неопасног 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 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 10 06    остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05 
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  
20 01 01    папир и картон  
20 01 02    стакло  
20 01 10    одећа  
20 01 11    текстил 
20 01 25     јестива уља и масти 
20 01 28     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 34    батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33  
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 оног 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 03 01    мешани комунални отпад 
20 03 07    кабасти отпад 
20 03 99    комунални отпади који нису другачије специфицирани 
Капацитет: 
Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада је 18.000 t/god 
Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина која се може 
складиштити у једном тренутку 6000 тона 

 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Ваљево, Живана Кутишанца бб, кат.парц. 7156/11 и 7159/1 КО Ваљево 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (март 
2020).  
  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане 
дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта 
и подземних вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом 
Постројења за управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
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Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Веран Живановић 
 
 

11. Промене: 
а)  
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистарски број:  015 

 

2. Број досијеа:  501-288/20-07 

 

3. Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Дозвола за  сладиштење неопасног 

отпада 

Сакупљање                                                     

 

Транспорт                                  

 

Складиштење     ڤ                      
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Третман                                     

 

Одлагање                                  

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 

издата дозвола: 

,,CIPRINIUS“ d.o.o. 

Регистарски број или име и лични број:  

Матични/регистарски број: 21495395 

 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 

отпада коме је издата дозвола: 

,,CIPRINIUS“ d.o.o., Јасеница бб, Ваљево 

 

 

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

Складиштење неопасног отпада на кат. парц. 429/4 КО Јасеница, Ваљево 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 

501-288/20-07 од  20.01.2021. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 

Складиштење                                            20.01.2021. год.                   20.01.2031. год.                      

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

неопасног  отпада: 

Врста и количина отпада:  

Врста – неопасан отпад:  

20 01 08 Биоразградиви и кухињски отпад и отпад из ресторана   

20 01 25 Јестива уља и масти  

Максимални годишњи складишни капацитет је 8760 тона ( 1460 тона за индексни број 20 

01 08 биоразградиви и кухињски отпад и 7300 тона за индексни број 20 01 25, јестива уља 

и масти). 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Јасеница, Ваљево 

Начин управљања отпадом: 

Оператер складишти отпад у металне контејнере, боксове, истовар и манипулација 

се обављају ручно. Операције се сатоје од пријема отпада, разврставања, мерења, 

паковања, обележавања и привременог складиштења.Отпад стиже камионима или 

другим превозним средствима на локацију. Затим иде на мерење, истовар из возила 

вуљушкаром на простор за пријем. Ту се врши сортирање и мерење.  На 

привременом складишту ће бити пластичне бокс – палете ( пластичне и металне, 

контејнери обични затворени и отворени, IBC контејнери, пластична и метална 

бурад, жичане корпе и друга амбалажа неопходна за рад. 

Кретање отпада прати Документ о кретању отпада.  

  

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане дозволом 

у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта и 

подземних вода од загађивања 

Извештавање: 
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Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

Одговорно лице: Дарко Пошарац, Насеље Ослободиоци Ваљева 47/1, Ваљево. 

 

 

11. Промене: 

а)  

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистарски број:  016 
 

2. Број досијеа:  501-64/21-07 
 

3. Врста дозволе за управљање 
отпадом 
Интегрална дозвола за третман, 
поновно искоришћење, одлагање, 
сакупљање и транспорт неопасног 
отпада 

Сакупљање                             ڤ                          
 
Транспорт                                ڤ                                  
 
Складиштење                          ڤ   
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Третман                                    ڤ   
 
Одлагање                                 ڤ  
 
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
,, Inos Balkan“ d.o.o., Мирка Обрадовића бб, Ваљево 
Регистарски број или име и лични број:  
Матични/регистарски број: 07096593 
 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 
отпада коме је издата дозвола: 
,, Inos Balkan“ d.o.o., Мирка Обрадовића бб, Ваљево, Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Интегрална дозвола за складиштење  и третман  неопасног отпада на територији 
ЈЛС Ваљево.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-64/21-07 од  08.04.2021. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                           09.04.2021. год.                   09.04.2031. год.                      

10. Услови утврђени дозволом за складиштење и третман неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

1.1. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ ЋЕ БИТИ  СКЛАДИШТЕН 

 02 01 04 – отпадна пластика ( искључујући амбалажу) 
 02 01 10 – отпад од метала 
 03 01 99 -  отпади који нису другачије специфициран 
 03 03 08 -  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи 
 07 02 13 – отпадна пластика 
 10 02 01 -  отпади од прераде шљаке   
 10 02 02 -  непрерађена шљака   
 10 02 10 -  отпад од млевења 
 10 02 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
 10 03 02 -  остаци анода   
 10 03 05 -  отпадна глиница   
 10 03 16 – пливајућа пена/шљака другачија од оних наведених у 10 03 15 
 10 03 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 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 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 04 -  остале чврсте честице и прашина   
 10 07 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
 10 08 04 -  чврсте честице и прашина   
 10 08 09 -  остале шљаке   
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 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 12 - остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11  
 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 12 - остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11  
 10 10 99 - отпади који нису другачије специфицирани 
 11 05 01 - тврди цинк 
 12 01 01 – стругање и обрада ферометала 
 12 01 02 – прашине и честице ферометала 
 12 01 03 – стругање и обрада обојених метала 
 12 01 04 – прашине и честице обојених метала 
 12 01 05 – обрада пластике 
 12 01 13 -  отпади од заваривања   
 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 
 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 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 који не садрже течности ни друге отпадне 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 
 16 01 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
 16 02 14 – одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 19 до 16 02 13 
 16 02 16 – компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних 

наведених у 16 02 15 
 16 06 04 – алкалне батерије (изузев 16 06 03) 
 16 06 05 – друге батерије и акумулатори 
 16 08 01 -   истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, 

родиујум, 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 
 17 01 01 – бетон   
 17 01 02 -  цигле   
 17 01 03 -  цреп и керамика   
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 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 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 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 

17 09 01 и   17 09 02 и 17 09 03 
 19 01 02 - материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке  
 19 01 12 -  шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 
 19 10 01 – отпад од гвожђа и челика 
 19 10 02 – отпад од обојених метала 
 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 12 – други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког 

третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 
 20 01 01 -  папир и картон  
 20 01 02 -  стакло   
 20 01 11 -  текстил 
 20 01 34 –  батерије и акумулатори другачији од оних заведених у 20 01 33 
 20 01 36 -   одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне 

наведене у 20 01 21, 20 01 23 до 20 01 35 
 20 01 38 –  дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37   
 20 01 39 -  пластика   
 20 01 40 –  метали 
  

 
 
На локацији ће се вршити третман отпада следећих индексних бројева:  
 

 15 01 04 – метална амбалажа 
 16 01 06 - отпадна возила кокја не садрже течности и друге опасне 

компоненте  
 17 04 02 – алуминијум 
 17 04 05 -  гвожђе и челик 
 19 10 01 – отпад од гвожђа и челика 
 19 10 02 – отпад од обојених метала 
 19 12 02 – метали који садрже гвожђе 
 19 12 03 – обојени метали 

 
Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада је 55.000 t/god 
Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина која се може 
складиштити у једном тренутку 6000 тона, 5500 тона гвожђа, 400 тона отпада од 
обојених метала, 2 тоне папирне и картонске амбалаже, 2 тоне пластичне 
амбалаже, 30 тона отпадних гума и 2 тоне отпадног стакла. 
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Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Ваљево, Мирка Обрадовића бб, кат.парц. 7306/4 и 7306/7 КО Ваљево 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (март 
2021).  
  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане 
дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта 
и подземних вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом 
Постројења за управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Дарко Славковић 
 
 

11. Промене: 
а)  
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

                                          Име и презиме овлашћеног лица 

Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистарски број:  002/1 

 

2. Број досијеа:  501-136/2021-07 

 

3. Врста дозволе за управљање 

отпадом 
 Интегрална дозвола за  управљање 

неопасним отпадом 

Сакупљање     ڤ                                                

 

Транспорт        ڤ                          

 

Складиштење     ڤ                      
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Третман       ڤ                              

 

Одлагање                                    

 

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 

издата дозвола: 
Привредно друштво за производњу, промет и пружање услуга  ,,Metalprom” d.о.о 
Ваљево, Живана Кутишанца бб,Ваљево 
Регистарски број или име и лични број:  

Матични/регистарски број: матични број 17287206 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 

отпада коме је издата дозвола: 
,,Metalprom” d.о.о Ваљево, Живана Кутишанца бб,Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Интегралне дозвола за складиштење, сакупљање, третман и транспорт неопасног 
отпада на кат.парц. 7156/11 и 7159/1 КО Ваљево     

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-152/20-07  23.06.2020. године  

9. Рок важности дозволе                                   
        Од 23.06.2020. до 23.06.2030. године 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт и  складиштење, 
неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

1.1.4. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ СКЛАДИШТЕ И 
ТРЕТИРАЈУ 

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 
02 01 10 отпад од метала  
03 01 01 отпадна кора и плута  
03 01 05         пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не 
садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 
 
03 01 09         отпади који нису дргачије специфицирани 
03 02 99 отпади који нису другачије специфицирани  
03 03 01 отпад од коре и дрвени отпад 
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 99 отпади који нису другачије специфицирани 
04 02 09          отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, 
еластомер, пластомер) 
 
04 02 15         отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14 
 
04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана  
04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана  
04 02 99 отпади који нису другачије специфицирани  
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07 02 13 отпадна пластика 
07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 
07 05 14 чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13 
 
07 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 
08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17 
 
08 03 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 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 15       шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од 
оних наведених у 10 01 14 
 
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 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 22 остале чврсте честице и прашина (укучујући 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 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 05 01       шљаке из примарне и секундарне производње  
10 05 04       остале чврсте честице и прашина  
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 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 04       остале чврсте честице и прашина  
10 07 99       отпади који нису другачије специфицирани 
10 08 04       чврсте честице и прашина  
10 08 09       остале шљаке  
10 08 99       отпади који нису другачије специфицирани 
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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 12     остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11 
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 12      остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11 
10 10 99      отпади који нису другачије специфицирани 
10 12 06      одбачени калупи 
10 12 99     отпади који нису другачије специфицирани 
11 05 01     тврди цинк  
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  
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 
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  
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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 06 04    алкалне батерије (изузев 16 06 03) 
16 06 05    друге батерије и акумулатори  
16 08 01    истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, 
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 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 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 
 
19 01 02   материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 
19 01 12   шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 
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 неопасног отпада 
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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 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 10 06    остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05 
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  
20 01 01    папир и картон  
20 01 02    стакло  
20 01 10    одећа  
20 01 11    текстил 
20 01 25     јестива уља и масти 
20 01 28     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 34    батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33  
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 оног 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 03 01    мешани комунални отпад 
20 03 07    кабасти отпад 
20 03 99    комунални отпади који нису другачије специфицирани 
Капацитет: 
Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада је 18.000 t/god 
Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина која се може 
складиштити у једном тренутку 6000 тона 

 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Ваљево, Живана Кутишанца бб, кат.парц. 7156/11 и 7159/1 КО Ваљево 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (март 
2020).  
  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане 
дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта 
и подземних вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом 
Постројења за управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
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Одговорно лице: Веран Живановић 

Извештавање: 

Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 

прописима 

 

 

 

11. Промене: 

а) Измена Интегралне дозволе  

1.1.1. Индексни бројеви неопасног отпада који се третира 
 

У предметном постројењу вршиће се третман следећих врста неопасног отпада 
сходно Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ( ,, 
Сл.гл.РС“, бр. 56/2010 i 93/2019), операцијама поновног искоришћења R3, R4, 
R5 и R12: 
 
02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 
02 01 10 отпад од метала  
03 03 01 отпад од коре и дрвени отпад 
10 02 01 отпади од прераде шљаке  
10 02 02 непрерађена шљака  
10 02 10 отпад од млевења  
10 03 02 остаци анода  
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 07 01 шљаке из примарне и секундарне производње  
10 07 02 згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне 
                       производње  
10 07 04 остале чврсте честице и прашина  
11 05 01 тврди цинк  
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 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  
15 01 03 дрвена амбалажа  
15 01 04 метална амбалажа  
15 01 05 композитна амбалажа  
15 01 06 мешана амбалажа  
16 01 03 отпадне гуме  
16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне 
                       компоненте  
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 99 отпади који нису другачије специфицирани 
16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13  
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16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних 
                        наведених у 16 02 15   
16 06 05 друге батерије и акумулатори  
16 08 01  истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум,  
                       родиујум,  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 
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 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 06 04 изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01  
                        и 17 06 03  
17 09 04          мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених  
                        у  17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 
19 01 12 шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 

19 01 18 отпади од пиролизе другачији од оних наведених у 19 01 17 
19 01 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 10 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05 
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  
20 01 01 папир и картон  
20 01 02 стакло  
20 01 10 одећа  
20 01 11 текстил 
20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33  
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 оног наведеног у 20 01 37  
20 01 39 пластика  
20 01 40 метали  

1.1.1. Индексни бројеви неопасног отпада који се складишти 
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Сходно Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(Сл.гл.РС“ бр. 56/2010 i 93/2019), у предметном постројењу следеће врсте неопасног 
отпада складиште се ради операције поновног искоришћења – операција R13 
– складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12: 
02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 
02 01 10 отпад од метала  
03 01 01 отпадна кора и плута  
03 01 05  пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не 
                       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 дрвени отпад 
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 99 отпади који нису другачије специфицирани 
04 02 09  отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер,                      

 пластомер) 
04 02 15 отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14 
04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана  
04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана  
04 02 99 отпади који нису другачије специфицирани  
07 02 13 отпадна пластика 
07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 
07 05 14 чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13 
07 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 
08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17 
08 03 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 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 15 шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од 

оних  наведених у 10 01 14 
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 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 22 остале чврсте честице и прашина (укучујући 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 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 05 01 шљаке из примарне и секундарне производње  
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10 05 04 остале чврсте честице и прашина  
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 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 04 остале чврсте честице и прашина  
10 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 
10 08 04 чврсте честице и прашина  
10 08 09 остале шљаке  
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 12  остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11 
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 12  остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11 
10 10 99 отпади који нису другачије специфицирани 
10 12 06 одбачени калупи 
10 12 99 отпади који нису другачије специфицирани 
11 05 01 тврди цинк  
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  
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  
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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 
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 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03) 
16 06 05 друге батерије и акумулатори  
16 08 01  истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум,  
                        родиујум,  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 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 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, 17 09 02 и 17 09 03 
19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 
19 01 12 шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 
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 
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19 02 03 претходно измешани отпади који се састоје само од неопасног 
                        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 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 10 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05 
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  
20 01 01 папир и картон  
20 01 02 стакло  
20 01 10 одећа  
20 01 11 текстил 
20 01 25 јестива уља и масти 
20 01 28 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 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33  
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 оног 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 03 01 мешани комунални отпад 
20 03 07 кабасти отпад 
20 03 99 комунални отпади који нису другачије специфицирани 

 
 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 
Решење о измени интегралне дозволе издато 17.05.2021. године под бројем 501-
136/2021-07 важи уз Решење о издавању интегралне дозволе за  третман, односно 
складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада, регистрационог  
броја 002/1 издатог од Одељења за    урбанизам,  грађевинарство,    саобраћај   и  
заштиту  животне  средине,   Одсека   за    заштиту животне средине, број 501-
152/20-07 од 23.06.2020.године. 
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1. Регистарски број:  017 
 

2. Број досијеа:  501- 100/21-07 
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3. Врста дозволе за управљање 
отпадом 
Интегрална дозвола за складиштење, 
третман и  одлагање, неопасног отпада 
мобилним постројењима 

Сакупљање                             ڤ                          
 
Транспорт                                ڤ                                  
 
Складиштење                          ڤ   

 
Третман                                    ڤ   
 
Одлагање                                 ڤ  
 
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је издата 
дозвола: 
,, ИНГРАП - ОМНИ“ д.o.o., Држићева бр.15, Београд 
Регистарски број или име и лични број:  
Матични/регистарски број: 0695069 
 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење отпада 
коме је издата дозвола: 
, ,, ИНГРАП - ОМНИ“ д.o.o., Држићева бр.15, Београд, 
Огранак Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Интегрална дозвола за складиштење, третман и одлагање  неопасног отпада мобилним 
постројењима на територији ЈЛС Ваљево.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 
заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-100/21-07 од  02.06.2021. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                           02.06.2021. год.                   02.06.2031. год.                      

10

. 

Услови утврђени дозволом за управљање неопасним  отпадом: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈе СЕ СКЛАДИШТЕ  И ТРЕТИРАЈУ 
17 01 01 бетон 
17 01 02 цигле 
17 01 03 цреп и керамика 
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 дригачији од оних наведених  
               у 17 08   01 
17 09 04 мешани отпад од грађења и рушења другачији од оних наведених 
               у 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
2. ПОДАЦИ О КАПАЦИТЕТУ ПОСТРОЈЕЊА, OДНОСНО О КОЛИЧИНАМА 

ОТПАДА ЗА: 
 

2.1. Складиштење отпада 
 

2.1.1.   пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада 480 t/dan, 126.720 t/dan 
2.1.2.   планирана годишња количина отпада за складиштење: укупна и по врстама 
отпада 
17 01 01 бетон    -   100 t/dan, 26.400 тона годишње 
17 01 02 цигле    -    80 t/dan, 21.120 тона годишње 
17 01 03 цреп и керамика - 80 t/dan, 21.120 тона годишње 
17 06 04 изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 - 60 
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t/dan, 15.840 тона годишње 
17 08 02 грађевински материјал на бази гипса дригачији од оних наведених  
               у 17 08   01 -   80 t/dan, 21.120 тона годишње 
17 09 04 мешани отпад од грађења и рушења другачији од оних наведених 
               у 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 - 80 t/dan, 21.120 тона годишње 
 
Укупни, годишњи капацитет за све врсте отпада -  126.720 тона 
 
2.2. третман отпада / поновно искоришћење 
 

Врста третмана 
*Описати третман у складу са наведеним Р или Д ознакама у 

делу ИИ овог захтева 

R5, R12 и R13 за све 

врсте отпада који се 

третира 

Капацитет постројења за третман отпада – Максимални пројектовани капацитет 

постројења за третман отпада: 

o 2.2.1. Дневни:  

 Укупни капацитет за све врсте отпада 400 т/дан 

 Капацитет за сваку врсту отпада посебно 
 

На третман иду сви материјали заједно 
и заједно се третирају, те се не може 
дати капацитет по сваком индексном 
броју 

o 2.2.2. Месечни  

 Укупни капацитет за све врсте отпада 8.800  тона отпадног материјала 

 Капацитет за сваку врсту отпада посебно 
 

На третман иду сви материјали заједно 
и заједно се третирају, те се не може 
дати капацитет по сваком индексном 
броју 

o 2.2.3. Годишњи  

 Укупни капацитет за све врсте отпада 105.600 т/годину 

 Капацитет за сваку врсту отпада посебно На третман иду сви материјали заједно 
и заједно се третирају, те се не може 
дати капацитет по сваком индексном 
броју 

 
 
Подаци о отпаду који се третира у постројењу 

Врсте отпада у зависности од опасних 

карактеристика 

Инертан - 
Неопасан ДА  
Опасан - 

 

Врсте отпада по пореклу Комунални ДА 
Комерцијални ДА 
Индустријски ДА 

Класификација отпада (навести све 

индексне бројеве отпада који се 

третирају у постројењу), у складу са 

правилником којим се прописују 

категорије, испитивање и 

класификација отпада и у складу са 

Р или Д ознакама, односно врстама 

операције која се обавља са 

поједином врстом отпада 

Индексни 
број 

Назив отпада 

17 01 01 бетон 

17 01 02 цигле 

17 01 03 цреп и керамика 

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

 

 

Подаци о отпаду који настаје након третмана/поновног искоришћења отпада 

Класификација отпада 

Навести све индексне бројеве отпада 

који настају након третмана отпада у 

постројењу, из Извештаја о 

испитивању отпада, издатог од стране 

овлашћене лабораторије, у складу са 

правилником којим се прописују 

категорије, испитивање и 

класификација отпада и навести 

количине отпада које настају 

третманом појединих врста отпада 

Рб НАЗИВ 
Индексн
и број 

Количин
а   т /год 

 

1.  Папир и картон 19 12 01 500  

2.  
Метали који садрже 
гвожђе 

19 12 02 10.000 
 

3.  Обојени метали 19 12 03 600  

4.  Пластика и гума 19 12 04 300  

5.  Стакло 19 12 05 300  

6.  Дрво 19 12 07 100  

7.  Минерали 19 12 09 15.000  

8.  

Други отпади 
укључујући 
мешавине 
материјала од 
механичког третмана 
отпада које не 
садрже опасне 
супстанце 

19 12 12 10.000 

 

9.  
Отпадна коришћена 
хидраулична уља 

13 01 13 * 1000 
 

10.  Отпадне флуо цеви 20 01 21* 30  

11.  
Сорбенти, 
материјали за 
филтере 

15 02 02* 300 
 

12.  Потрошене гуме 16 01 03 100  

13.  Отпадни акумулатори 16 06 01* 100  

14. 
Отпадни папир и 
картон 

15 01 01 1 

15. 
Кертриџи и тонери 
штампача 

16 02 14 0,3 

16. 
Електронски отпад 
опасан и неопасан 

16 02 13* 
16 02 14 

0,2 

17. Батерије 
16 06 04 
16 06 05 

0,2 

18. Комунални отпад 20 03 01 1 
 

Уколико након третмана/поновног 

искоришћења отпада настаје опасан 

отпад навести опасне карактеристике 

тог отпада (Х листа) 

Опасан отпад не настаје након третмана 

Описати начин збрињавања отпада 

насталог након третмана (уговор са 

оператером за одлагање исл.) 

Уговор са овлашћеним оператером 

Подаци о постројењу за третман / поновно искоришћење отпада  
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Врста третмана 
*Описати третман у складу са наведеним Р или Д ознакама у 

делу ИИ овог захтева 

R5, R12 и R13 за све 

врсте отпада који се 

третира 

Капацитет постројења за третман отпада – Максимални пројектовани капацитет 

постројења за третман отпада: 

o Дневни:  

 Укупни капацитет за све врсте отпада 400 t/dan 

 Капацитет за сваку врсту отпада посебно 
 

На третман иду сви материјали заједно 
и заједно се третирају, те се не може 
дати капацитет по сваком индексном 
броју 

o Месечни  

 Укупни капацитет за све врсте отпада 8.800  тона отпадног материјала 

 Капацитет за сваку врсту отпада посебно 
 

На третман иду сви материјали заједно 
и заједно се третирају, те се не може 
дати капацитет по сваком индексном 
броју 

o Годишњи  

 Укупни капацитет за све врсте отпада 105.600 t/godinu 

 Капацитет за сваку врсту отпада посебно На третман иду сви материјали заједно 
и заједно се третирају, те се не може 
дати капацитет по сваком индексном 
броју 

Краћи опис технолошког 
поступка третмана 

Третман грађевинског отпадног материјала врши се 
дробљењем мобилним дробиличним постројењима, који 
се пуне грађевинским отпадним материјалом уз помоћу 
багера, док се издробљен материјал износи 
утоваривачем на место одређено за складиштење истог. 
Комади већих габарита од улазног отвора постројења 
бивају додатно уситњени багером са хидрауличним 
чекићем. 

Предвиђени начин 
поступања са отпадом 

Предвиђено је да се отпад разврстава, меље, раздваја 

по врсти  

Техничка опремљеност 
постројења (навести и 
описати опрему и 
уређаје) 

Третман отпадних материјала врши се помоћу следеће 
опреме: 
1. Мобилно дробилично постројење МДП- 1000; 
2. Челјусна дробилица  2 ком 
3. Млин чекићар МЧ - 50; 
4. Челјусни гранулатор ЧГ 800x 200; 
5. Конусна дробилица БСЦ 3; 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Макролокацију представља Ваљево. 
Микролокација су катастарске парцеле КП 357/1, 357/3, 358, 359, 360, 361, 364/1, 364/2, 
364/3, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 
371/1, 371/2, 371/3, 375/2, 375/3, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, све у КО Козличић, 
Бранковина, општина Валјево. Локација је смештена око 6,5 км северно од града 
Ваљева. 
 
 
 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (март 2021).  
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Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане дозволом у 
погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта и подземних 
вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом Постројења за управљање 
неопасним отпадом , април 2021.  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима. 
Одговорно лице: Татјана Милошевић 

11

. 

Промене: 
а)  
б) одузимање дозволе 

12

. 

Напомене 

 

 

                                      Шеф Одсека за заштиту животне средине 

                                   Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистарски број:  015 
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2. Број досијеа:  501-288/2020-07 ( дозвола) 

                          501-160/2021-07 (измена) 

3. Врста дозволе за управљање 

отпадом 
Дозвола за  сладиштење неопасног 

отпада 

Сакупљање                                                  

 

Транспорт                                  

 

Складиштење     ڤ                      

 

Третман                                    

 

Одлагање                                    

 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 

издата дозвола: 
,,CIPRINIUS” d.о.о Ваљево, Јасеница  бб,Ваљево 
Регистарски број или име и лични број:  

Матични/регистарски број: матични број 21495395 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 

отпада коме је издата дозвола: 
,,CIPRINIUS” d.о.о Ваљево, Јасеница  бб,Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Дозвола за складиштење неопасног отпада на кат.парц. 429/4 КО Јасеница     

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-288/20-07  20.1.2021. године  

9. Рок важности дозволе                                   
        Од 20.01.2021. до 20.01.2031. године 

 

10. Услови утврђени дозволом за  складиштење, неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈе СЕ СКЛАДИШТе и третирају 

20 01 08  биоразградиви и кухињски отпад и отпад из ресторана 
      20 01  25 јестива уља и масти  
 
Капацитет: 
Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада је 18.000 t/god 
Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина која се може 
складиштити у једном тренутку 6000 тонa 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Ваљево, Јасеница бб, кат.парц. 429/4 КО Јасеница 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом 
(децембар 2020 и јун 2021. године).  
  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане 
дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта 
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и подземних вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом 
Постројења за управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
2.2. Одговорно лице: Дарко Пошарац, ЈМБГ 1407977770013, Насеље 

Ослободиоци Ваљева 47/1, Ваљево 

Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 

 

 

11. Промене: 

а) Измена дозволе за складиштење неопасног отпада 
 

1.1.2. Индексни бројеви неопасног отпада који се складишти 
 

Сходно Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(Сл.гл.РС“ бр. 56 оператер ће складиштити и следеће врсте отпада. 
 
20 01 25 јестива уља и масти ( капацитет складиштења 20t/dan, 7300 t/god) 
20 01 08 биоразградиви кухињски отпад из ресторана ( капацитет 
складиштења 4t/dan, 1460 t/god) 
08 03 18       отпадни тонер за штампање, другачији од оног наведеног у 08 03 17  
( капацитет складиштења 4t/dan,500 t/god) 
15 01 02  пластична амбалажа ( капацитет складиштења 2t/dan, 100t/god)                        
15 01 03 дрвена амбалажа  ( капацитет складиштења 2t/dan, 100t/god) 
15 01 04 метална амбалажа ( капацитет складиштења 2t/dan, 100 t/god) 
15 01 05  композитна амбалажа ( капацитет складиштења 2t/dan, 100 t/god) 
15 01 06  мешана амбалажа ( капацитет складиштења 2t/dan, 100 t/god) 
15 01 07         стаклена амбалажа ( капацитет складиштења 10t/dan, 500 t/god) 
15 01 09 текстилна амбалажа ( капацитет складиштења 2t/dan, 100 t/god) 
16 01 20 стакло ( капацитет складиштења 10t/dan, 500 t/god) 
17 02 02  стакло ( капацитет складиштења 10t/dan, 500 t/god)                       
17 04 02 алуминијум ( капацитет складиштења 20t/dan, 500 t/god) 
19 12 05         стакло ( капацитет складиштења 10t/dan, 500 t/god) 
20 01 02         стакло ( капацитет складиштења 10t/dan, 500 t/god) 
 

 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 
Решење о измени дозволе за складиштење неопасног отпада, издато 20.7.2021. 
године под бројем 501-160/2021-07, важи уз Решење о издавању дозволе за  
складиштење неопасног отпада, регистрационог  броја 015 издатог од Одељења за    
урбанизам,  грађевинарство,    саобраћај   и  заштиту  животне  средине,   Одсека   
за  заштиту животне средине, број 501-288/20-07 од 21.1.2021.године. 

 

         
                               Шеф Одсека за заштиту животне средине 
                          Весна Срећковић, мастер инжењер технологије 

 

 

 

1. Регистарски број:  016 
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2. Број досијеа:  501-64/21-07 
 

3. Врста дозволе за управљање 
отпадом 
Интегрална дозвола за третман, 
поновно искоришћење, одлагање, 
сакупљање и транспорт неопасног 
отпада 

Сакупљање                             ڤ                          
 
Транспорт                                ڤ                                  
 
Складиштење                          ڤ   

 
Третман                                    ڤ   
 
Одлагање                                 ڤ  
 
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
,, Inos Balkan“ d.o.o., Мирка Обрадовића бб, Ваљево 
Регистарски број или име и лични број:  
Матични/регистарски број: 07096593 
 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 
отпада коме је издата дозвола: 
,, Inos Balkan“ d.o.o., Мирка Обрадовића бб, Ваљево, Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Интегрална дозвола за складиштење  и третман  неопасног отпада на територији 
ЈЛС Ваљево.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-64/21-07 од  08.04.2021. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                           09.04.2021. год.                   09.04.2031. год.                      

10. Услови утврђени дозволом за складиштење и третман неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

2.3. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ ЋЕ БИТИ  СКЛАДИШТЕН 

2) 02 01 04 – отпадна пластика ( искључујући амбалажу) 
3) 02 01 10 – отпад од метала 
4) 03 01 99 -  отпади који нису другачије специфициран 
5) 03 03 08 -  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи 
6) 07 02 13 – отпадна пластика 
7) 10 02 01 -  отпади од прераде шљаке   
8) 10 02 02 -  непрерађена шљака   
9) 10 02 10 -  отпад од млевења 
10) 10 02 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
11) 10 03 02 -  остаци анода   
12) 10 03 05 -  отпадна глиница   
13) 10 03 16 – пливајућа пена/шљака другачија од оних наведених у 10 03 15 
14) 10 03 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
15) 10 05 01 -  шљаке из примарне и секундарне производње   
16) 10 05 04 -  остале чврсте честице и прашина   
17) 10 05 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
18) 10 06 01 -  шљаке из примарне и секундарне производње   
19) 10 06 02 -  згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње   
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20) 10 06 04 -  остале чврсте честице и прашина   
21) 10 06 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
22) 10 07 01 -  шљаке из примарне и секундарне производње   
23) 10 07 02 -  згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње   
24) 10 07 04 -  остале чврсте честице и прашина   
25) 10 07 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
26) 10 08 04 -  чврсте честице и прашина   
27) 10 08 09 -  остале шљаке   
28) 10 08 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
29) 10 09 03 -  шљака из пећи   
30) 10 09 06 -  језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања 

другачији од оних наведених у 10 09 05   
31) 10 09 08 -  језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији 

од оних наведених у 10 09 07   
32) 10 09 12 - остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11  
33) 10 09 99 - отпади који нису другачије специфицирани 
34) 10 10 03 -  шљака из пећи   
35) 10 10 06 -  језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања 

другачији од оних наведених у 10 10 05  
36) 10 10 08 - језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији 

од оних наведених у 10 10 07  
37) 10 10 12 - остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11  
38) 10 10 99 - отпади који нису другачије специфицирани 
39) 11 05 01 - тврди цинк 
40) 12 01 01 – стругање и обрада ферометала 
41) 12 01 02 – прашине и честице ферометала 
42) 12 01 03 – стругање и обрада обојених метала 
43) 12 01 04 – прашине и честице обојених метала 
44) 12 01 05 – обрада пластике 
45) 12 01 13 -  отпади од заваривања   
46) 12 01 21 - потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од 

оних наведених у 12 01 20  
47) 12 01 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
48) 15 01 01 – папирна и картонска амбалажа  
49) 15 01 02 – пластична амбалажа 
50) 15 01 03 -  дрвена амбалажа   
51) 15 01 04 –  метална амбалажа 
52) 15 01 05 -  композитна амбалажа   
53) 15 01 06 -  мешана амбалажа   
54) 15 01 07 -  стаклена амбалажа 
55) 15 02 03 -  апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна 

одећа другачији од оних наведених у 15 02 02   
56) 16 01 03 –  отпадне гуме 
57) 16 01 06 –  отпадна возила који не садрже течности ни друге отпадне компоненте 
58) 16 01 12 – кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11 
59) 16 01 15 – антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14 
60) 16 01 16 – резервоари за течни гас 
61) 16 01 17 – ферозни метал 
62) 16 01 18 – обојени метал 
63) 16 01 19 – пластика 
64) 16 01 20 – стакло 
65) 16 01 22 – компоненте које нису другачије специфициране 
66) 16 01 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
67) 16 02 14 – одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 19 до 16 02 13 
68) 16 02 16 – компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних 

наведених у 16 02 15 
69) 16 06 04 – алкалне батерије (изузев 16 06 03) 
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70) 16 06 05 – друге батерије и акумулатори 
71) 16 08 01 -   истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, 

родиујум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)  
72) 16 08 03 -   истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења 

прелазних метала који нису другачије специфицирани 
73) 17 01 01 – бетон   
74) 17 01 02 -  цигле   
75) 17 01 03 -  цреп и керамика   
76) 17 01 07 - мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика 

другачији од оних наведених у 17 01 06 
77) 17 02 01 – дрво   
78) 17 02 02 -  стакло   
79) 17 02 03 -  пластика 
80) 17 04 01 – бакар, бронза, месинг 
81) 17 04 02 – алуминијум 
82) 17 04 03 -  олово 
83) 17 04 04 -  цинк 
84) 17 04 05-   гвожђе и челик 
85) 17 04 06 -  калај 
86) 17 04 07 – мешани метали 
87) 17 04 11 – каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 
88) 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 
89) 19 01 02 - материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке  
90) 19 01 12 -  шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 
91) 19 10 01 – отпад од гвожђа и челика 
92) 19 10 02 – отпад од обојених метала 
93) 19 12 01 -  папир и картон 
94) 19 12 02 – метали који садрже гвожђе 
95) 19 12 03 – обојени метали  
96) 19 12 04 -  пластика и гума   
97) 19 12 05  - стакло 
98) 19 12 07 – дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 
99) 19 12 08  - текстил 
100) 19 12 12 – други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког 

третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 
101) 20 01 01 -  папир и картон  
102) 20 01 02 -  стакло   
103) 20 01 11 -  текстил 
104) 20 01 34 –  батерије и акумулатори другачији од оних заведених у 20 01 33 
105) 20 01 36 -   одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне 

наведене у 20 01 21, 20 01 23 до 20 01 35 
106) 20 01 38 –  дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37   
107) 20 01 39 -  пластика   
108) 20 01 40 –  метали 
109)  

 
 
На локацији ће се вршити третман отпада следећих индексних бројева:  
 
 15 01 04 – метална амбалажа 
 16 01 06 - отпадна возила кокја не садрже течности и друге опасне компоненте  
 17 04 02 – алуминијум 
 17 04 05 -  гвожђе и челик 
 19 10 01 – отпад од гвожђа и челика 
 19 10 02 – отпад од обојених метала 
 19 12 02 – метали који садрже гвожђе 
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 19 12 03 – обојени метали 
 

Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада је 55.000 t/god 
Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина која се може 
складиштити у једном тренутку 6000 тона, 5500 тона гвожђа, 400 тона отпада од 
обојених метала, 2 тоне папирне и картонске амбалаже, 2 тоне пластичне 
амбалаже, 30 тона отпадних гума и 2 тоне отпадног стакла. 

 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Ваљево, Мирка Обрадовића бб, кат.парц. 7306/4 и 7306/7 КО Ваљево 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (март 
2021).  
  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане 
дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта 
и подземних вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом 
Постројења за управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Дарко Славковић 
 
 

11. Промене: 
а)  
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистарски број:  016 
 

2. Број досијеа:  501-64/21-07 ( дозвола) 
                          501-151/21-07 (измена/допуна) 
 

3. Врста дозволе за управљање Сакупљање                             ڤ                          
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отпадом 
Интегрална дозвола за третман, 
поновно искоришћење, одлагање, 
сакупљање и транспорт неопасног 
отпада 

 
Транспорт                                ڤ                                  
 
Складиштење                          ڤ   
 
Третман                                    ڤ   
 
Одлагање                                 ڤ  
 
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
,, Inos Balkan“ d.o.o., Мирка Обрадовића бб, Ваљево 
Регистарски број или име и лични број:  
Матични/регистарски број: 07096593 
 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 
отпада коме је издата дозвола: 
,, Inos Balkan“ d.o.o., Мирка Обрадовића бб, Ваљево, Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Интегрална дозвола за складиштење  и третман  неопасног отпада на територији 
ЈЛС Ваљево.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-64/21-07 од  08.04.2021. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                           09.04.2021. год.                   09.04.2031. год.                      

10. Услови утврђени дозволом за складиштење и третман неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

1.1. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ ЋЕ БИТИ  СКЛАДИШТЕН 

 02 01 04 – отпадна пластика ( искључујући амбалажу) 
 02 01 10 – отпад од метала 
 03 01 99 -  отпади који нису другачије специфициран 
 03 03 08 -  отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи 
 07 02 13 – отпадна пластика 
 10 02 01 -  отпади од прераде шљаке   
 10 02 02 -  непрерађена шљака   
 10 02 10 -  отпад од млевења 
 10 02 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
 10 03 02 -  остаци анода   
 10 03 05 -  отпадна глиница   
 10 03 16 – пливајућа пена/шљака другачија од оних наведених у 10 03 15 
 10 03 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 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 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
 10 07 01 -  шљаке из примарне и секундарне производње   



76 

 

 10 07 02 -  згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње   
 10 07 04 -  остале чврсте честице и прашина   
 10 07 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
 10 08 04 -  чврсте честице и прашина   
 10 08 09 -  остале шљаке   
 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 12 - остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11  
 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 12 - остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11  
 10 10 99 - отпади који нису другачије специфицирани 
 11 05 01 - тврди цинк 
 12 01 01 – стругање и обрада ферометала 
 12 01 02 – прашине и честице ферометала 
 12 01 03 – стругање и обрада обојених метала 
 12 01 04 – прашине и честице обојених метала 
 12 01 05 – обрада пластике 
 12 01 13 -  отпади од заваривања   
 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 
 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 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 који не садрже течности ни друге отпадне 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 
 16 01 99 -  отпади који нису другачије специфицирани 
 16 02 14 – одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 19 до 16 02 13 
 16 02 16 – компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних 

наведених у 16 02 15 
 16 06 04 – алкалне батерије (изузев 16 06 03) 
 16 06 05 – друге батерије и акумулатори 
 16 08 01 -   истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, 

родиујум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)  
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 16 08 03 -   истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења 
прелазних метала који нису другачије специфицирани 

 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 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 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 

17 09 01 и   17 09 02 и 17 09 03 
 19 01 02 - материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке  
 19 01 12 -  шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 
 19 10 01 – отпад од гвожђа и челика 
 19 10 02 – отпад од обојених метала 
 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 12 – други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког 

третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11 
 20 01 01 -  папир и картон  
 20 01 02 -  стакло   
 20 01 11 -  текстил 
 20 01 34 –  батерије и акумулатори другачији од оних заведених у 20 01 33 
 20 01 36 -   одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне 

наведене у 20 01 21, 20 01 23 до 20 01 35 
 20 01 38 –  дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37   
 20 01 39 -  пластика   
 20 01 40 –  метали 

 
На локацији ће се вршити третман отпада следећих индексних бројева:  
 

 15 01 04 – метална амбалажа 
 16 01 06 - отпадна возила кокја не садрже течности и друге опасне 

компоненте  
 17 04 02 – алуминијум 
 17 04 05 -  гвожђе и челик 
 19 10 01 – отпад од гвожђа и челика 
 19 10 02 – отпад од обојених метала 
 19 12 02 – метали који садрже гвожђе 
 19 12 03 – обојени метали 

 
Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада је 55.000 t/god 
Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина која се може 
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складиштити у једном тренутку 6000 тона, 5500 тона гвожђа, 400 тона отпада од 
обојених метала, 2 тоне папирне и картонске амбалаже, 2 тоне пластичне 
амбалаже, 30 тона отпадних гума и 2 тоне отпадног стакла. 

 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Ваљево, Мирка Обрадовића бб, кат.парц. 7306/4 и 7306/7 КО Ваљево 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (март 
2021) и Радним планом ( јун 2021, у складу са изменама у дозволи). 
  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане 
дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта 
и подземних вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом 
Постројења за управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Дарко Славковић, ЈМБГ 1206978450106, Хајдук Вељкова бб, 
Ваљево 
 
 

11. Промене: 
а)  

У предметном постројењу вршиће се третман следећих врста неопасног 
отпада сходно Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији 
отпада (,,Сл.гл.РС“, бр. 56/2010 и 93/2019), операцијама поновног 
искоришћења  R4, R12 и R13: 

 
 

1.1.1. Индексни бројеви неопасног отпада који се третира 
 

У предметном постројењу вршиће се третман следећих врста неопасног отпада 
сходно Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада  
(,,Сл.гл.РС“, бр. 56/2010 i 93/2019), операцијама поновног искоришћења  R4, R12 и 
R13: 
 
 
15 01 04 метална  амбалажа 
16 01 06 отпадна возила која не садрже течности и друге опасне компоненте   
17 04 02 алуминујум 
17 04 05 гвожђе и челик 
19 10 01 отпад од гвожђа и челика  
19 10 02  отпад од обојених метала 
19 12 02 метали који садрже гвожђе  
19 12 03  обојени метали 
 

2.1.Капацитет за све врсте отпада 
 
 
Подела капацитета складишта обојених метала на поједине категорије  
Укупан дневни  капацитет складиштења  је 400 тона, годишњи је 2200 тона  а 
подељени су на следећи начин: 
 
- бакар и месинг 250 тона дневно, 1200 тона годишњем 
- алуминијум 100 тона дневно, 700 тона годишњем 
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- олово 25 тона дневно, 200 тона годишње 
- цинк 25 тона дневно, 100 тона годишње 
   
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 
Ово решење о измени / допуни Решења  о издавању  Интегралне дозвола за 
складиштење и третман  неопасног  отпада на територији ЈЛС Ваљево  важи уз 
Решење о издавању Интегралне дозвола за  складиштење и третман  неопасног  
отпада на територији ЈЛС Ваљево, регистрационог  броја 016 издатог од Одељења 
за    урбанизам,  грађевинарство,    саобраћај   и  заштиту  животне  средине,   Одсека   
за    заштиту животне средине, број 501-64/21-07 од 8.4.2021.године. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистарски број:  004/2 
 

2. Број досијеа:  501-29/22-07 
 

3. Врста дозволе за управљање 
отпадом 
Интегрална дозвола за третман, 
поновно искоришћење, одлагање, 
сакупљање и транспорт неопасног 

Сакупљање                             ڤ                          
 
Транспорт                                ڤ                                  
 
Складиштење                          ڤ   
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отпада  
Третман                                    ڤ   
 
Одлагање                                 ڤ  
 
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
Друштвo за откуп, прераду и промет секундарних сировина ,,NIK-FIL'' д.о.о., 
Ваљево, 25. јуна бр.43, Ваљево 
матични број 17229745  
 

5. Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење 
отпада коме је издата дозвола: 
Друштвo за откуп, прераду и промет секундарних сировина ,,NIK-FIL'' д.о.о., 
Ваљево, 25. јуна бр.43, Ваљево,, Inos Balkan“ d.o.o., Мирка Обрадовића бб, 
Ваљево, Ваљево 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
дозвола за третман, односно складиштење неопасног отпада на територији ЈЛС 
Ваљево, регистарски број 004/2   

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-29/22-07 од  25.3.2022. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                                                      25.3.2022. до 25.3.2032. године                      

10. Услови утврђени дозволом за складиштење и третман неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

1.2. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ ЋЕ БИТИ  СКЛАДИШТЕН 

2) Индексни број 3) Назив отпада 

4) 10 02 10 5) отпад од млевења  

6) 12 01 03 7) стругање и обрада обојених метала  

8) 12 01 04 9) прашина и честице обојених метала  

10) 15 01 01 11) папирна и картонска амбалажа  

12) 15 01 02 13) пластична амбалажа  

14) 16 01 18 15) обојени метал  

16) 16 01 19 17) пластика  

18) 17 02 03 19) пластика  

20) 17 04 01 21) бакар, бронза, месинг 

22) 17 04 02 23) алуминијум  

24) 17 04 03 25) олово  

26) 17 04 04 27) цинк  

28) 17 04 06 29) калај  

30) 19 10 02 31) отпад од обојених метала 
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32) 19 12 01 33) папир и картон 

34) 19 12 03 35) обојени метали  

36) 20 01 01 37) папир и картон  

38) 20 01 39 39) пластика  

 
 
На локацији ће се вршити третман отпада следећих индексних бројева:  
  

 Индексн
и број 

 Назив отпада 
 Ознака 

третмана 

 10 02 10  отпад од млевења   Р13 

 12 01 03 
 стругање и обрада 

обојених метала   Р13 

 12 01 04 
 прашина и честице 

обојених метала   Р13 

 15 01 01 
 папирна и картонска 

амбалажа   Р12/Р13 

 15 01 02  пластична амбалажа   Р12/Р13 

 16 01 18  обојени метал   Р13 

 16 01 19  пластика   Р12/Р13 

 17 02 03  пластика   Р12/Р13 

 17 04 01  бакар, бронза, месинг  Р13 

 17 04 02  алуминијум   Р13 

 17 04 03  олово   Р13 

 17 04 04  цинк   Р13 

 17 04 06  калај   Р13 

 19 10 02  отпад од обојених метала  Р13 

 19 12 01  папир и картон  Р12/Р13 

 19 12 03  обојени метали   Р13 

 20 01 01  папир и картон   Р12/Р13 

 20 01 39  пластика   Р12/Р13 

 
 

Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада  

 
10 02 10 отпад од млевења  60,00 

12 01 03 стругање и обрада обојених метала  20,00 

12 01 04 прашина и честице обојених метала  20,00 

15 01 01 папирна и картонска амбалажа  13,09 

15 01 02 пластична амбалажа  23,01 

16 01 18 обојени метал  4,75 

16 01 19 пластика  5,00 

17 02 03 пластика  3,29 

17 04 01 бакар, бронза, месинг 5,00 

17 04 02 алуминијум  5,70 
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17 04 03 олово  1,00 

17 04 04 цинк  1,00 

17 04 06 калај  1,00 

19 10 02 отпад од обојених метала 5,00 

19 12 01 папир и картон 3,00 

19 12 03 обојени метали  3,00 

20 01 01 папир и картон  3,00 

20 01 39 пластика  176,85 

УКУПНО 353,69 

 Подаци о остацима из постројења 
 

19 12 12 

Други отпад укључујући мешавине 
материјала од механичког 
третмана другачије од оних 
наведених у 19 12 11 

Укупна, збирна 
процењена 
количина 
генерисаног 
отпада је 1т/дан 

20 03 01 Мешани комунални отпад  Око 50 кг /дан 

15 02 02* 

Апсорбенти, филтерски 
материјали (укључујући филтере 
за уље који нису другачије 
специфицирани), крпе за брисање, 
заштитна одећа, који су 
контаминирани опасним 
супстанцама 

3кг/месец 

15 02 03 

Апсорбенти, филтерски 
материјали, крпе за брисање и 
заштитна одећа другачији од оних 
наведених у 15 02 02* 

5кг/месец 

13 01 Замењена (рабљена) машинска уља 50л/годину 

(20 01 35*/36) 

Одбачена електрична и 
електронска опрема (нпр. 
истрошене тонер касете и други 
делови и опрема од замене и рада 
рачунарске опреме) 

Не очекује се 
редовно настајање 
ове врсте отпада 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
У Ваљеву, на катастарској парцели КП 7255/10 КО Ваљево, насеље Колубара, 
улица Мирка Обрадовића 92. Ваљево, Мирка Обрадовића бб, кат.парц. 7306/4 и 
7306/7 КО Ваљево 
 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (март 
2022. године).  
  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане 
дозволом у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта 
и подземних вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом 
Постројења за управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Бојан Ристић из Ваљева, ЈМБГ 2811999770016 
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11. Промене: 
а)  
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

. 

Регистарски број:  018 
 

2

. 

Број досијеа:  501-65/22-07 
 

3

. 

Врста дозволе за управљање 
отпадом 
Дозвола за  складиштење неопасног 
отпада 

Сакупљање                             ڤ                          
 
Транспорт                                ڤ                                  
 
Складиштење                          ڤ   
 
Третман                                    ڤ   
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Одлагање                                 ڤ  
 
 

4

. 

Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
,,Кемеко'' доо., Ваљево, Булевар палих бораца 91/92 бр.5, матични број 20086904 

5

. 

Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење отпада 
коме је издата дозвола: 
,, Keмеко“ доо, Ваљево, Булевар палих бораца 91/92 бр.5 
 

6

. 

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
дозвола за  складиштење неопасног отпада, као и сваку појединачну Р  операцију 
која се примењује, у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник 
РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон) и Правилником о садржини и 
изгледу дозволе за управљање отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 30/06, 93/19), 
регистарски број 018   

7

. 

Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 
заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8

. 

Број и датум издавања дозволе: 
501-65/22-07 од 6.4.2022. године 

9

. 

Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                                                         Од 6.4.2022. до 6.4.2032. године                   

1

0

. 

Услови утврђени дозволом за складиштење и третман неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ СКЛАДИШТИ 

     У предметном постројењу вршиће се складиштење следећих врста неопасног 
отпада (индексни бројеви су дати у складу са Правилником о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/10, 93/19 и 39/21)): 

Индекс
ни 
број 

Назив отпада 

12 
Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде 

метала и пластике 

12 01  
Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде 

метала и пластике 

12 01 
05 

Обрада пластике 

15 
Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски 

материјали и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано 

15 01 
Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном 

отпаду) 

15 01 
03 

Дрвена амбалажа 

15 01 
07 

Стаклена амбалажа 

16  Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу 

16 02 Отпади од електричне и електронске опреме 

16 02 
16 

Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних 
наведених у 16 02 15 

17 Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са 
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контаминираних локација) 

17 04 Метали (укључујући и њихове легуре) 

17 04 
01 

Бакар, бронза, месинг 

19 
Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних 

вода ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и 
коришћење у индустрији 

19 12  
Отпади од механичког третмана отпада (нпр. Сортирања, 

дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије 
специфицирани 

19 12 
02 

Метали који садрже гвожђе 

19 12 
03 

Обојени метали 

 

Операције поновног искоришћења отпада – Р листа 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13   

            ДА   

Индексни број Назив отпада Р ознака 

12 01 05 Обрада пластике Р13 

15 01 03 Дрвена амбалажа Р13 

15 01 07 Стаклена амбалажа Р13 

16 02 16 
Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених 
у 16 02 15 

Р13 

17 04 01 Бакар, бронза, месинг Р13 

19 12 02 Метали који садрже гвожђе Р13 

19 12 03 Обојени метали Р13 
 
Пројектовани капацитет складишта за све врсте и капацитет складишта по 

врстама отпада 

Капацитет складишта  

Максимални пројектовани капацитет 

складишта, односно количина 

отпада која може да се складишти 

у једном тренутку: 

Укупни капацитет за све врсте отпада 

Капацитет за сваку врсту отпада посебно 

 

 

  1268 тона 

 

 

49 тона/дан 

 

Р
Б 

Индексн
и број 

Назив отпада 
Маx.кап. 

(т) 

1 12 01 05 обрада пластике  52 

2 15 01 03 дрвена амбалажа  207 

3 15 01 07 стаклена амбалажа  129 

4 16 02 16 
компоненте уклоњене из одбачене 
опреме другачије од оних наведених 
у 16 02 15  

388 

5 17 04 01 бакар, бронза, месинг  52 

6 19 12 02 метали који садрже гвожђе  362 

7 19 12 03 обојени метали  78 

     укупно 1.268 
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Планирани капацитет складишта на 

годишњем нивоу, односно количина 

отпада која ће се складиштити за 

годину дана: 

 – Укупни капацитет за све врсте отпада 

 – Капацитет за сваку врсту отпада 

посебно 
 

 

 

 

Планирани капацитет складиштења за све врсте отпада износи 

17.885тона. 

Планирана количина за сваки индексни број отпада посебно дата је 

у табели: 

Рб 
Индексн
и број 

Назив отпада 
Капацитет 

(т/дан) (т/год) 

1 12 01 05 обрада пластике  2 730 

2 15 01 03 дрвена амбалажа  8 2920 

3 15 01 07 стаклена амбалажа  5 1825 

4 16 02 16 
компоненте уклоњене из 
одбачене опреме другачије 
од оних наведених у 16 02 15  

15 
5475 

5 17 04 01 бакар, бронза, месинг  2 730 

6 19 12 02 метали који садрже гвожђе  14 5110 

7 19 12 03 обојени метали  3 1095 

      49 17.885 
 

 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Постројење за управљање неопасним отпадом оператера „Кемеко“ доо Ваљево 

налази се у општини Ваљево, на комплексу кога чине катастарске парцеле КП 
14149/1, 14149/2, 14147 и 14150/2 КО Ваљево. 

    Локација је смештена 4км источно у односу на градски центар града Ваљева, на 
географским координатама: 

44°17'0.04" северне географске ширине  
Локација планирана за реализацију Пројекта складиштење неопасног отпада на КП 
14149/1, 14149/2 , 14147 ии 14150/2 КО Ваљево, град Ваљево, налази се у обухвату 
Плана генералне регулације „Привредна зона“ („Службени гласник града Ваљева“, 
бр. 6/15), у зони привредне намене. Компатибилна намена је комерцијална намена. 
Начин управљања отпадом: 
Управљање постројењем врши се у складу са Радним планом (март 2022. године) 
који је оператер доставио уз захтев за издавање дозволе, са усвојеним процедурама 
које су саставни део Радног плана постројења и са условима прописаним овом 
дозволом.  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер / сакупљач да у току рада спроводи мере прописане дозволом 
у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта и подземних 
вода од загађивања а које су предвиђене и Радним планом Постројења за 
управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Миливој Марковић из Ваљева, ЈМБГ 2412973774518,  који 
испуњава услове прописане у члану 31. Закона о управљању отпадом  (,,Сл.гл.РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон). 
 

1

1

. 

Промене: 
а)  
б) одузимање дозволе 

1

2
Напомене 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

. 

Регистарски број:  019 
 

2

. 

Број досијеа:  501-130/22-07 
 

3 Врста дозволе за управљање Сакупљање                             ڤ                          
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. отпадом 
Дозвола за  складиштење неопасног 
отпада 

 
Транспорт                                ڤ                                  
 
Складиштење                          ڤ   
 
Третман                                    ڤ   
 
Одлагање                                 ڤ  
 
 

4

. 

Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
Привредно друштво ,,REPOL'' doo., Ваљево, Бирчанинова бр. 62, матични број 
20979275. Постројење је стационирано  на адреси Срефилова бр.11 у Ваљеву. 

5

. 

Назив оператера постројења за складиштење, транспорт и складиштење отпада 
коме је издата дозвола: 
Привредно друштво ,,REPOL'' doo., Ваљево, Бирчанинова бр. 62 
 

6

. 

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
дозвола за  складиштење неопасног, пластичног  отпада, као и сваку појединачну Р12 
и Р13  операције поновног искоришчења отпада  која се примењује, у складу са 
Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 
95/2018 – др.закон) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање 
отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 30/06, 93/19), регистарски број 019   

7

. 

Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 
заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8

. 

Број и датум издавања дозволе: 
501-130/22-07 од 1.6.2022. године 

9

. 

Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                                                         Од 1.6.2022. до 1.6.2032. године                   

1

0

. 

Услови утврђени дозволом за складиштење и третман неопасног  отпада: 
Врста и количина отпада:  
Врста – неопасан отпад:  

ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ СКЛАДИШТИ 

     У предметном постројењу вршиће се складиштење следећих врста неопасног 
отпада (индексни бројеви су дати у складу са Правилником о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/10, 93/19 и 39/21)): 

Р
Б 

Индексн
и број 

Назив отпада 
Р ознака 

1 02 01 04 
отпадна пластика 

(искључујући 
амбалажу)  Р12/Р13 

2 02 02 03 
материјали неподобни за 

потрошњу или обраду  Р12/Р13 

3 02 05 01 
материјали неподобни за 

потрошњу или обраду  Р12/Р13 

4 02 06 01 
материјали неподобни за 

потрошњу или обраду  Р12/Р13 

5 04 02 09 

отпади од мешовитих 
материјала 
(импрегнирани 
текстил, еластомер, Р12/Р13 
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пластомер)  

6 04 02 22 
отпади од прерађених 

текстилних влакана Р12/Р13 

7 07 02 13 отпадна пластика  Р12/Р13 

8 12 01 05 обрада пластике  Р12/Р13 

9 15 01 01 
папирна и картонска 

амбалажа  Р12/Р13 

1
0 

15 01 02 пластична амбалажа  
Р12/Р13 

1
1 

15 01 03 дрвена амбалажа  
Р12/Р13 

1
2 

15 01 05 композитна амбалажа  
Р12/Р13 

1
3 

15 01 06 мешана амбалажа  
Р12/Р13 

1
4 

15 01 09 текстилна амбалажа  
Р12/Р13 

1
5 

16 01 19 пластика  
Р12/Р13 

1
6 

17 02 03 пластика  
Р12/Р13 

1
7 

19 02 03 

претходно измешани 
отпади који се састоје 
само од неопасног 
отпада  Р12/Р13 

1
8 

19 05 01 
некомпостирана фракција 

комуналног и сличних 
отпада  Р12/Р13 

1
9 

19 12 04 пластика и гума  
Р12/Р13 

2
0 

19 12 10 
сагорљиви отпад (гориво 

добијено из отпада)  Р12/Р13 

2
1 

20 01 39 пластика  
Р12/Р13 

 

Р
1
2 

Промене ради подвргавања отпада било којој од операција Р1 до Р11 

Р
1
3 

Складиштење отпада током било које операције нумерисане са Р1 до Р12 
(изузимајући привремено складиштење, током сакупљања, на месту где 
је произведен отпад) 

Пројектовани капацитет за третман, дневни, месечни, годишњи  

Радом овог пројекта ствара се отпад који се предаје на даљи третман у сопствено 
постројење или отпад који се предаје оператерима који имају дозволу за даљи 
третман отпада. 
Људском делатношћу настаје комунални отпад 20 03 01 који се предаје ЈКП-у на даљу 
надлежност. Одржавањем опреме може настати амортизациони отпад и истрошено 
хидрауличко уље. Индексни бројеви насталог отпада дати су у табели која следи: 
 
 

Индексни 
број 
отпада 

Назив отпада 
Процењена количина 
отпада која се генерише 
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који се 
генерише 

20 03 01 мешани комунални отпад  Око 25 кг /дан 

15 02 02* 

апсорбенти, филтерски материјали 
(укључујући филтере за уље који нису 
другачије специфицирани), крпе за 
брисање, заштитна одећа, који су 
контаминирани опасним супстанцама 

3 кг/месец 

15 02 03 
апсорбенти, филтерски материјали, крпе 
за брисање и заштитна одећа другачији 
од оних наведених у 15 02 02* 

5 кг/месец 

13 01 

замењена (рабљена) машинска уља 
(тачан индексни број биће дефинисан 
након генерисања ове врсте отпада и 
добијања Извештаја о отпаду) 

50 л/годину 

20 01 01 
отпадни папир и картон (комерцијални 
отпад) 

Око 30 кг/год 

(20 01 35*/ 
36) 

одбачена електрична и електронска 
опрема (нпр. истрошене тонер касете и 
други делови и опрема од замене и рада 
рачунарске и друге опреме) 

Не очекује се редовно 
настајање ове врсте 
отпада 

13 05 

садржај сепаратора уље/вода (t(тачан 
индексни број биће дефинисан након 
генерисања ове врсте отпада и добијања 
Извештаја о отпаду) 

Ангажовано овлашћено 
лице врши чишћење 
сепаратора и преузима 
отпад од чишћења, тако 
да се исти не задржава и 
не складишти на локацији 
постројења. 

 
 
Оператер мора поступати у складу са издатом дозволом за складиштење 
неопасног отпада а све према важећим прописима и законској регулативи 
из  области управљања отпадом. 
  
Планирана годишња количина отпада за складиштење, укупна и по врстама 

отпада 

 Капацитет планираног складиштења за сваки индексни број отпада дат је у 
табели која следи: 
 

Планирани 

капацитет 

складишта на 

годишњем нивоу, 

односно количина 

отпада која ће се 

складиштити за 

годину дана: 

 – Укупни капацитет за 

све врсте отпада 

 – Капацитет за сваку 

врсту отпада посебно 

 

Планирани капацитет складиштења за све врсте отпада 

износи 17.885 т/год 

Планирани капацитет складиштења за сваку врсту отпада 

посебно према индексном броју дат је у табели која следи: 

ИНДЕКС
НИ 
БРОЈ 

НАЗИВ ОТПАДА 
Qгодиш

њи 

(т/год) 

02 01 04 
отпадна пластика (искључујући 
амбалажу)  

35,77 

02 02 03 
материјали неподобни за потрошњу 
или обраду  

35,77 

02 05 01 материјали неподобни за потрошњу 35,77 



91 

 

 или обраду  

02 06 01 
материјали неподобни за потрошњу 
или обраду  

35,77 

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

107,31 

04 02 22 
отпади од прерађених текстилних 
влакана 

35,77 

07 02 13 отпадна пластика  1.073,10 

12 01 05 обрада пластике  715,40 

15 01 01 папирна и картонска амбалажа  1.430,80 

15 01 02 пластична амбалажа  8.942,50 

15 01 03 дрвена амбалажа  1.430,80 

15 01 05 композитна амбалажа  536,55 

15 01 06 мешана амбалажа 536,55 

15 01 09 текстилна амбалажа  357,70 

16 01 19 пластика  447,13 

17 02 03 пластика  447,13 

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

232,51 

19 05 01 
некомпостирана фракција 
комуналног и сличних отпада  

232,51 

19 12 04 пластика и гума  71,54 

19 12 10 
сагорљиви отпад (гориво добијено 
из отпада)  

71,54 

20 01 39 пластика  1.073,10 

  УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 17.885 
 

 
 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Постројење се успоставља на земљишту кога чини катастарска парцела КП 2082 КО 
Ваљево, укупне површине 02 ха 06а 54 м2, у улици Стефилова 11 Ваљево. Локација 
постројења је на око 90 км од Београда и 4,5 км од центра Ваљева у правцу истока. 
Локација је на удаљености око 5км од ватрогасно-спасилачке јединице у Ваљеву. 
Локација постројење смештена је на географским координатама: 
44°16'49.00" северне географске ширине 
19°56'35.76" источне географске дужине 
Из Локацијских услова за изградњу пословно-производног објекта, издатих од стране 
Одсека за урбанизам и саобраћај Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај 
и заштиту животне средине Градске управе града Ваљева, под ЦЕОП бројем РОП-
ВАЛ-11248-ЛОЦ-1/2018, тј. заводним бројем 350-256/2018-07 од 29.05.2018.год. 
преносимо следеће: 
„Плански документ: План генералне регулације „Привредна зона“ („Сл. гл. општине 
Ваљево“ број 06/15). 
Намена простора: Привредна намена.  
Претежна или доминантна намена: Привредна намена 
Начин управљања отпадом: 
Управљање постројењем врши се у складу са Радним планом (мај 2022. године) који 
је оператер доставио уз захтев за издавање дозволе, са усвојеним процедурама које 
су саставни део Радног плана постројења и са условима прописаним овом дозволом. 
Радни план је израдиђен од стране обрађивача ,, TEHNIKUM“ , Изворска бр.1, 
Врњачка  Бања. 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер / сакупљач да у току рада спроводи мере прописане дозволом 
у погледу емисије у воду, ваздух, заштите од  буке и заштите земљишта и подземних 
вода од загађивања уколико су предвиђене и Радним планом Постројења за 
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управљање неопасним отпадом  
Извештавање: 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Квалификовано лице, одговорно  за стручни рад у постројењу за 
управљање неопасним отпадом је Александра Кандић из Ваљева,  ЈМБГ 
0109969775028, које испуњава све услове прописане у члану 31. Закона о 
управљању отпадом (,, Сл.гл. РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон), што је 
потврђено свом прописаном документацијом која је достављена уз Захтев за 
издавање  дозволе. 
 

1

1

. 

Промене: 
а)  
б) одузимање дозволе 

1

2

. 

Напомене 
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1. Регистарски број:  020 
 

2. Број досијеа:  501-138/22-07 
 

3. Врста дозволе за управљање 
отпадом 
Интегрална дозвола за третман, 
поновно искоришћење, одлагање, 
сакупљање и транспорт 
неопасног отпада 

Сакупљање                             ڤ                          

 

Транспорт                                ڤ                                  

 
Складиштење                          ڤ   

 
Третман                                    ڤ   
 

Одлагање                                 ڤ  

 
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности односно лица  коме је 
издата дозвола: 
Привредно друштв ,,REPOL'' d.о.о., Бирчанинова бр.62, матични број 20979275, 
Стефилова бр.11,   Ваљево.  
 
 

5. Назив оператера постројења  коме је издата дозвола: 
,Привредно друштв ,,REPOL'' d.о.о., Бирчанинова бр.62, матични број 20979275, 
Стефилова бр.11,   Ваљево. 
 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Постројење за управљање отпадом које се налази у улици Стефилова бр. 11, на 
кат.парц. 2082 КО Ваљево, се издаје дозвола за  третман неопасног, пластичног 
отпада, за операције Р3, Р12 и Р13  операције поновног искоришћења отпада  која се 
примењује, у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон) и Правилником о садржини и изгледу дозволе 
за управљање отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 30/06, 93/19).  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 
заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
501-138/22-07 од  13.6.2022. године 

9. Рок важности дозволе                                  од                                     до 
                                           13.06.2022. год.                   13.06.2032. год.                      

10. Услови утврђени дозволом за  третман неопасног пластичног отпада, за 
операције Р3, Р12 и Р13  операције поновног искоришћења отпада: 

Операције поновног искоришћења отпада – Р листа  

RБ 
Индексн
и број 

Назив отпада 
Р ознака 

    

 02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу)  Р3/Р12/Р13 

 02 02 03 материјали неподобни за потрошњу или обраду  Р3/Р12/Р13 

 02 05 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду  Р3/Р12/Р13 

 02 06 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду  Р3/Р12/Р13 

 04 02 09 
отпади од мешовитих материјала (импрегнирани 
текстил, еластомер, пластомер)  Р3/Р12/Р13 
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 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана Р3/Р12/Р13 

 07 02 13 отпадна пластика  Р3/Р12/Р13 

 12 01 05 обрада пластике  Р3/Р12/Р13 

 15 01 02 пластична амбалажа  Р3/Р12/Р13 

 15 01 05 композитна амбалажа  Р3/Р12/Р13 

 15 01 06 мешана амбалажа Р3/Р12/Р13 

 15 01 09 текстилна амбалажа  Р3/Р12/Р13 

 16 01 19 пластика  Р3/Р12/Р13 

 17 02 03 пластика  Р3/Р12/Р13 

 19 02 03 
претходно измешани отпади који се састоје само од 
неопасног отпада  Р3/Р12/Р13 

 19 05 01 
некомпостирана фракција комуналног и сличних 
отпада  Р3/Р12/Р13 

 19 12 04 пластика и гума  Р3/Р12/Р13 

 19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)  Р3/Р12/Р13 

 20 01 39 пластика  Р3/Р12/Р13 

 
Индексни бројеви отпадне пластике која се може појавити као сировина у овом 
постројењу су:  

Индекс
ни број 

Назив отпада 

2 
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, 
лова и риболова, припреме и прераде хране  

02 01 
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и 
риболова  

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу)  

02 02 
отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског 
порекла  

02 02 03 материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 05 отпади од индустрије млечних производа  

02 05 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду  

02 06 отпади од индустрије пецива и кондиторске индустрије  

02 06 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду  

4 Отпади из текстилне, крзнарске и кожарске индустрије  

04 02 отпади из текстилне индустрије 

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

04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана 

7 Отпади од органских хемијских процеса  

07 02 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 
синтетичке гуме и синтетичких влакана 

07 02 13 отпадна пластика  

12 
Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде 
метала и пластике  

12 01 
отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала 
и пластике  

12 01 05 обрада пластике  

15 
Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски 
материјали и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано 
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15 01 
амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном 
отпаду)  

15 01 02 пластична амбалажа  

15 01 05 композитна амбалажа  

15 01 06 мешана амбалажа  

15 01 09 текстилна амбалажа  

16 Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу 

16 01 
отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући 
механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од 
одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)  

16 01 19 пластика  

17 
Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са 
контаминираних локација)  

17 02 дрво, стакло и пластика 

17 02 03 пластика  

19 
Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних 
вода ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и 
коришћење у индустрији  

19 02 
отпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање, 
децијанизацију и неутрализацију)  

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

19 05 отпади од аеробног третмана чврстих отпада  

19 05 01 некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада  

19 12 
отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, 
компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани  

19 12 04 пластика и гума  

19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)  

20 
Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални индустријски 
отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције  

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)  

20 01 39 пластика  

 
Третман отпада / поновно искоришћење 
Максимални пројектовани капацитет дневни;  месечни и  годишњи  за све врсте отпада 

Врста третмана 
*Описати третман у 
складу са наведеним Р 
или Д ознакама у делу 
ИИ овог захтева 

У постројењу се врши третман поновног искоришћења 

отпада и то методама Р3; Р12 и Р13 

Капацитет постројења за 
третман отпада: 
Максимални пројектовани 
капацитет постројења за 
третман отпада: 
Дневни: 
Укупни капацитет за све 
врсте отпада  
Месечни 
Укупни капацитет за све 
врсте отпада 
Годишњи 
Укупни капацитет за све 
врсте отпада  

 
 
 
 
 
Дневни капацитет третмана отпада за све врсте 
отпада је: 30 т/дан. 
 
Укупни месечни капацитет третмана за све врсте 
отпада је: 500 т/месец 
 
Укупни годишњи капацитет третмана за све врсте 
отпада је: 6000 т/годину 
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Остаци из постројења  после третмана са процењеним количинама 
 
 

Индексн
и број 
генеридс
аног 
отпада 

Назив отпада 
Процењена количина 
генерисаног отпада 

15 01 02 Пластична амбалажа 
37 тона према извештају ГИО 1 за 
2021 годину; усваја се 40т/г 

19 12 04 Пластика и гума 
15 т она према извештају ГИО 1 за 
2021 годину; усваја се 15т/г 

20 03 01 мешани комунални отпад  Око 30 кг /дан 

15 02 02* 

апсорбенти, филтерски материјали 
(укључујући филтере за уље који 
нису другачије специфицирани), крпе 
за брисање, заштитна одећа, који су 
контаминирани опасним супстанцама 

3 кг/месец 

15 02 03 

апсорбенти, филтерски материјали, 
крпе за брисање и заштитна одећа 
другачији од оних наведених у 15 
02 02* 

5 кг/месец 

13 01 
замењена (рабљена) машинска 
уља 

50 л/годину 

20 01 01 
отпадни папир и картон 
(комерцијални отпад) 

Око 20 кг/год 

(20 01 
35*/36) 

Одбачена електрична и 
електронска опрема (нпр. 
истрошене тонер касете и други 
делови и опрема од замене и рада 
рачунарске опреме) 

Не очекује се редовно настајање 
ове врсте отпада 

13 05 Садржај сепаратора уље/вода 

Ангажовано овлашћено лице врши 
чишћење сепаратора и преузима 
отпад од чишћења, тако да се исти 
не задржава и не складишти на 
локацији постројења. 

Приликом млевења и шредерирања генерише се отпад индексног броја  

19 12 12 
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана 
отпада другачији од оних наведених у 19 12 11  

Или отпад индексног броја 

19 12 04 Пластика и гума 

Методе поновног искоришћења отпада 

 
Р3 Рециклирање/прерада органских материја које се не користе као растварачи 

Р12 Промене ради подвргавања отпада било којој од операција Р1 до Р11 

Р13 Складиштење отпада током било које операције нумерисане са Р1 до Р12 
(изузимајући привремено складиштење, током сакупљања, на месту где је 
произведен отпад) 
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Методе поновног искоришћења отпада према индексном броју отпада 
 
 

R
Б 

Индекс
ни број 

Назив отпада Р ознака 

1
. 

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу)  
Р3/Р12/Р
13 

2
. 

02 02 03 материјали неподобни за потрошњу или обраду  
Р3/Р12/Р
13 

3
. 

02 05 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду  
Р3/Р12/Р
13 

4
. 

02 06 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду  
Р3/Р12/Р
13 

5
. 

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

Р3/Р12/Р
13 

6
. 

04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана 
Р3/Р12/Р
13 

7
. 

07 02 13 отпадна пластика  
Р3/Р12/Р
13 

8
. 

12 01 05 обрада пластике  
Р3/Р12/Р
13 

9
. 

15 01 02 пластична амбалажа  
Р3/Р12/Р
13 

1
0 

15 01 05 композитна амбалажа  
Р3/Р12/Р
13 

1
1 

15 01 06 мешана амбалажа 
Р3/Р12/Р
13 

1
2 

15 01 09 текстилна амбалажа  
Р3/Р12/Р
13 

1
3 

16 01 19 пластика  
Р3/Р12/Р
13 

1
4 

17 02 03 пластика  
Р3/Р12/Р
13 

1
5 

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

Р3/Р12/Р
13 

1
6 

19 05 01 некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада  
Р3/Р12/Р
13 

1
7 

19 12 04 пластика и гума  
Р3/Р12/Р
13 

1
8 

19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)  
Р3/Р12/Р
13 

1
9 

20 01 39 пластика  
Р3/Р12/Р
13 

 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:  
Ваљево, Стефилова бр.11, кат.парц. 2082 КО Ваљево 
Начин управљања отпадом: 
У складу са Радним планом Постројења за управљање неопасним отпадом (мај 2022).  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер/ сакупљач да у току рада спроводи мере прописане дозволом у 
погледу параметара квалитета животне средине ба које јесу предвиђене и Радним 
планом Постројења за управљање неопасним отпадом  
 
Извештавање: 
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Формирање документације о отпаду врши се у складу са Правилником о обрасцу 
Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (“Сл.гласник РС”, број 
114/13), Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу 
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово 
попуњавање (“Сл. гласник РС”, број 17/17) и Правилником о обрасцу дневне евиденције 
и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник 
РС" број 07/20). 
 
Динамика извештавања у складу са Законом о управљању отпадом и посебним 
прописима 
Одговорно лице: Квалификовано лице, одговорно  за стручни рад у постројењу за 
управљање неопасним отпадом је Александра Кандић из Ваљева, 
ЈМБГ 0109969775028 
 

11. Промене: 
а)  
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


