
На основу члана 69 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 

36/2009 и 88/2010), Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша, 

издаје следеће: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Предузеће за прераду алуминијума „Ниссал“ а.д. Ниш, са седиштем у Нишу, на 

локацији Булевар Светог Цара Константина бб, матични број: 07185090, ПИБ: 100666382, 

овој Управи поднело је Захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада                  

број 313-16/2015-09 од 03.02.2015. године. 

У ливници за производњу алуминијумских трупаца и ингота, од алуминијума и легура 

алуминијума и бакра, која се налази на локацији седишта, планирано је кришћење отпадног 

алуминијума сврстаног у индексне бројеве: 

 

- 02 01 10: отпад од метала;  

- 12 01 03: стругање и обрада обојених метала;  

-12 01 04: прашина и честице обојених метала; 

15 01 04: метална амбалажа; 

-  16 01 18: обојени метал; 

- 16 01 22: компоненте које нису другачије специфициране; 

-16 02 14: одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13; 

- 17 04 02: алуминијум; 

- 17 04 11: каблови другачији од оних наведених у 17 04 10; 

- 19 12 03: обојени метали; 

- 20 01 40: метали; 

 

као и отпадног бакра сврстаног у индексне бројеве: 

- 02 01 10: отпад од метала; 

- 12 01 03: стругање и обрада обојених метала; 

- 12 01 04: прашина и честице обојених метала; 

-  16 01 18: обојени метал; 

- 16 01 22: компоненте које нису другачије специфициране; 

-16 02 14: одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13; 

- 17 04 01: бакар, бронза, месинг; 

- 17 04 11: каблови другачији од оних наведених у 17 04 10; 

- 19 10 02: отпад од обојених метала; 

- 19 12 03: обојени метали; 

- 20 01 40: метали.  

 

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

доставити мишљења и предлоге, у просторијама Управе за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај, ул. Генерала Транијеа 11а, канцеларија 24, сваког радног дана у 

термину од 08-10 часова, у року од десет дана од дана објављивања. 

 

 

Обрадио 

Ивана Милошевић 

НАЧЕЛНИК 

 

Миодраг Брешковић 

 

 


