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

36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18), Градска управа за имовину и одрживи развој, издаје 
следеће: 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

„ЈUGO-IMPEX“ д.о.о. Ниш, са седиштем у Нишу, улица Ваздухопловаца бб, 18000 
Ниш, матични број: 07578865, ПИБ: 102043727, поднео је Градској управи града Ниша, 
Секретаријату за заштиту животне средине, захтев број 501-119/2020-14 од 18.12.2020. 
године, за обнављање дозволе за рад постројења – Рециклажни центар – Плато за 
разврставање, складиштење и рециклажу (механичко третирање) металног отпада од гвожђа, 
челика, прохрома, обојених метала и мешаног електричног отпада са неопасним 
компонентама, на деловима на к.п. број 1388/1 и 1388/7 КО Ниш - Црвени Крст, ГО Црвени 
Крст, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/2009, 
88/2010, 14/2016 и 95/18), односно захтев за обављање делатности складиштења неопасног 
отпада, и то: 

-обрада пластике, индексног броја 12 01 05; 
-отпадних гума, индексног броја 16 01 03; 
-пластике, индексног броја 16 01 19 и 17 02 03; 
-стакла, индексног броја 16 01 20 и 17 02 02; 
-бетона, индексног броја 17 01 01; 
-цигла, индексног броја 17 01 02; 
-црепа и керамике, индексног броја 17 01 03; 
-мешавина или појединих фракција бетона, цигла, плочица и керамике другачијих од 

оних наведених у 17 01 06, индексног броја 17 01 07; 
-дрвета, индексног броја 17 02 01: 
-дрвета другачије од оног наведеног у 19 12 06, индексног броја 19 12 07: 
-сагорљивог отпада (горива добијеног из отпада), индексног броја           19 12 10 
-другог отпада (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 

другачијег од оних наведених  у 19 12 11, индексног броја       19 12 12; 
као и обављање делатности складиштење и третмана неопасног отпада и то: 
-бакра и легура бакра, индексног броја 19 12 03 и 20 01 40; 
-алуминијума, индексног броја 19 12 03 и 20 01 40; 
-прохрома, индексног броја 19 12 02 и 20 01 40; 
-гвожђа и челика  индексног броја 19 12 02 и 20 01 40; 
-електро каблова (алуминијумских и бакарних), индексног броја 17 04 11; 
-мешаног електричног отпада који не садржи опасне компоненте индексног броја 16 

02 14 и 20 01 36; 
-стругања и обраде ферометала, индексног броја 12 01 01; 
-прашина и честица ферометала, индексног броја 12 01 02; 
-стругања и обраде обојених метала, индексног броја 12 01 03; 
-прашина и честица обојених метала, индексног броја 12 01 04; 
-отпада који нису другачије специфицирани, индексног броја 12 01 99; 
-отпадних возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте, индексног 

броја 16 01 06; 
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-ферозног метала, индексног броја 16 01 17; 
-обојених метала, индексног броја 16 01 18; 
-компонента које нису другачије специфициране, индексног броја           16 01 22; 
-отпада који нису другачије специфицирани, индексног броја 16 01 99; 
- компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15, 

индексног броја 16 02 16;   
-бакра, бронзе и месинга,  индексног броја 17 04 01; 
-алуминијума, индексног броја 17 04 02; 
-олова, индексног броја 17 04 03; 
-цинка, индексног броја 17 04 04; 
-гвожђа и челика, индексног броја 17 04 05; 
-мешаног отпада од грађења и рушења другачијег од оног наведеног 17 09 01, 17 09 02 

и 17 09 03, индексног броја 17 09 04; 
-отпада од гвожђа и челика, индексног броја 19 10 01; 
-отпада од обојених метала, индексног броја 19 10 02; 
-лаких фракција и прашина другачијих од оних наведених  у 19 10 03, индексног броја 

19 10 04; 
-осталих фракција другачијих од оних наведених у 19 10 05, индексног броја 19 10 06; 
-осталих фракција које нису другачије специфициране, индексног броја 20 01 99; 
-кабастог отпада, индексног броја 20 03 07 и 
-комуналног отпада који није другачије специфициран, индексног броја 20 03 99. 
Сва заинтересована лица могу извршити увид у податке и захтев оператера и 

доставити мишљења и предлоге, у просторијама Градске управе за имовину и одрживи 
развој, ул. Николе Пашића број 24, канцеларија 128, сваког радног дана у термину од 11-13 
часова, 10 дана од дана објављивања.  
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