
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ 
 

РЕГИСТАР 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, 

ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број: 002 
2. Број досијеа: 501-53/2011-08 

Сакупљање                        
Транспорт   
Складиштење x  
Третман x  

3. Врста дозволе за управљање дозволом 

Одлагање   

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: "Пластика" а.д. Магистрални пут бб, Нова Варош 
Регистарски број или име и лични број: матични број 07274416 

6. 
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење и третман 
неопасног отпада (пластична амбалажа-15 01 02, мешана амбалажа-15 01 06, 
пластика и гума-19 12 04, пластика-20 01 39) 

7. 
Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за имовинско правне, 
стамбено комуналне и урбанистичке послове општинске управе Нова Варош 

8. Број и датум издавања дозволе: 002, 08.03.2012. године 

9. 
Рок важности 
дозволе 

од 08.03.2012. г. до 08.03.2022. г. 

10. 

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање отпада:   
 
Врста и количина отпада: неопасан пластични отпад (пластична амбалажа-15 01 
02, мешана амбалажа-15 01 06, пластика и гума-19 12 04, пластика-20 01 39) 
 
Локација, капацитет постројења и кратак опис: Оператер је технички опремљен за 
привремено складиштење и третман неопасног пластичног отпада на локацији 
кат. парц. бр. 493/1 КО Нова Варош. Предузеће "Пластика" а.д. Нова Варош 
бави се пословима рециклаже отпадака и остатака искључиво направљених од 
полиетилена (PE), полиетилен терафталата (PET), поликарбоната (PC) и 
полипропилена (PP).  
Отпаци и остаци од PE и PP се ручно сортирају, ситне и транспортују на 
предпрање, након чега следи прање у танку. Опран и ситно исецкан материјал 
се даље обрађује екструдирањем. Крајњи производ овог дела производног 
процеса је регранулат. 
Отпаци и остаци PC и PET амбалаже се разврставају, одвајају се чепови и 
налепнице од амбалаже. Амбалажа се такође разврстава и по бојама како би се 
добио материјал високе чистоће без отпадних материјала. Амбалажа се меље, 
пере и суши, након чега се пребацује у гранулатор где се добија крајњи 
производ рециклаже. 
Капацитет прераде је око 200 тона неопасног амбалажног отпада на месечном 
нивоу. 
 



 

 

Начин управљања отпадом: привремено складиштење и третман неопасног 
пластичног отпада.  
 
Превозно средство:  
 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Праћење утицаја могућих 
емисија у ваздух, воду, подземне воде, земљиште, контрола емисије буке и 
вибрација у складу са постојећом законском регулативом; 
Спровођење и ажурирање радног плана постројења за управљање отпадом; 
Вођење прецизне евиденције преузетог отпада; 
Вођење прецизне евиденције новонасталог отпада; 
Обавезно вођење Документа о кретању отпада и чување истог најмање 2 године 
 
Спречавање удеса и одговор на удес: Предузимањем мера заштите од удеса и 
загађења животне средине у складу са Планом заштите од удеса, достављеним уз 
захтев за добијање дозволе. 
 
Мере у случају коначног престанка рада постројења: У складу са Планом за 
затварање постројења који је оператер доставио уз Захтев за издавање дозволе. 
 
Извештавања:  Према надлежним органима и институцијама у складу са Законом 
о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10) и посебним 
прописима 

11. 
Промене:  
а) измена дозволе  
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 
 
 

Име и презиме овлашћеног лица 
 

________________________________ 
Зорана Ђековић 


