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

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 

 

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) измене дозволе, измена пословног седишта, брише се Хајдук Вељкова бр.49 и 

мења у Живана Кутишанца бб, Ваљево 

б) 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. 
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Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 

 

 

 

 
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:  



6 

 

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 

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 
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РЕГИСТАР 

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:  
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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) 

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 
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Бранимир Адамовић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 
РЕГИСТАР 

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:  
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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) 

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. 
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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 

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 
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РЕГИСТАР 

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) 
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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) 

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 
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РЕГИСТАР 

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:  
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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) 

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. 
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 - 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 

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 



17 

 

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 

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 
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1. Регистарски број:  010 
 

2. 

 

Број досијеа:  501-307/16-07 

Број досијеа-допуна: 501-31/18-07 

Број досијеа 2. дпоуна – 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: 
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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 

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  
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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    
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РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број:   

2. 

 

Број досијеа:  501-56/2018-07 

 

3. 

 
Врста дозволе за управљање 

отпадом 

Решење о изузимању од обавеза 

прибављања дозволе за 

складиштење инертног и 

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: 

„Матен“ д.о.о. Ваљево, Марка Краљевића 26/А 

 

Матични број или име и лични број: 06135005 

 

5. 

 

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 

Решење о изузимању од обавеза прибављања дозволе за складиштење инертног 

и неопасног отпада. 

6. 

 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за грађевинарство, заштиту 

животне средине и обједињену процедуру. 

7. 

 
Број и датум издавања дозволе: 

501-56/2018-07 од 09.03.2018. године 

8.   

 
Рок важности дозволе                                  од                                     до 

Сакупљање,складиштење и транспорт        19.04.2019.                      19.04.2029. 

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

третман и одлагање отпада: 

 

Врста и количина отпада:  
 

- отпадна пластика (02 01 04), 

- отпад од метала (02 01 10), 

- отпадна пластика (07 02 13) 

- отпади  који нису другачије специфирани (10 11 99), 

- стругање и обрада ферометала (12 01 01), 

- прашина и честице ферометала (12 01 02), 

- стругање и обрада обојених метала (12 01 03), 

- прашина и честице обојених метала (12 01 04), 
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- обрада пластике (12 01 05), 

- отпади од заваривања (12 01 13), 

- машински муљеви (12 01 15) другачији од наведених у (12 01 14), 

- отпади који нису другачије специфирани (12 01 99), 

- папирна и картонска амбалажа (15 01 01), 

- пластична амбалажа (15 01 02), 

- ферозни метал (16 01 17), 

- обојени метал (16 01 18), 

- алкалне батерије (16 06 04) изузев (16 06 03), 

- мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика (17 

01 07) другачије од наведених у (17 01 06), 

- бакар, бронза, месинг (17 04 01), 

- алуминијум (17 04 02), 

- олово (17 04 03), 

- цинк (17 04 04), 

- гвожђе и челик (17 04 05), 

- калај (17 04 06), 

- мешани метали (17 04 07), 

- каблови (17 04 11) другачији од оних наведених у (17 04 10), 

- папир и картон (19 12 01), 

- обојени метали (19 12 03), 

- папир и картон (20 01 01), 

- пластика (20 01 39), 

- метали (20 01 40), 

- остале фракције које нису другачије специфиране (20 01 99), 

- кабасти отпад (20 03 07) 

 

Количина отпада: 2t инертног и неопасног отпада на годишњем нивоу. 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

Ваљево, Петница, КП 12/5 КО Петница. 

 

Начин управљања отпадом: 

Оператер планира да складишти инертан и неопасан отпад у складишту 

капацитета мањег од 2t у пословном објекту – магацину за складиштење 

производа на кат. парц. 12/5 КО Петница. 

 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер да у току рада постројења прати могуће емисије у ваздух, 

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

регулативом.  

Оператер је дужан да попуњава Документ о кретању отпада и доставља 

годишњи извештај. 

 

Спречавање удеса и одговора на удес: 

Обавезује се оператер да спроводи политику превенције удеса и правила 

заштите од пожара израђене од стране привредног друштва „Bos projekt“ d.o.o. 

Ваљево. „Bos projekt“ d.o.o. испуњава прописане услове и има овлашћење 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије.  

 

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 

 

10. Промене: 

а) измене дозволе 

б) одузимање дозволе 

11. Напомене 

Издато је Решење о изузимању од обавеза прибављања дозвола за складиштење 

инертног и неопасног отпада оператеру постројења Привредно друштво за 

производњу, промет и услуге  „МАТЕН“ д.о.о., Ваљево. 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

Бранимир Адамовић, дипл. правник 
 

 

 


