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

36/2009, 88/2010 и 14/2016), Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, издаје 

следеће: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину NISSAL-NEWMET д.о.о. 

Нишка Бања, са седиштем у Нишу, на локацији Булевар Светог Цара Константина бб 

матични број: 20972424, ПИБ: 108305601, овој Управи поднело је захтев за измену и допуну 

Решења о издавању дозволе за третман неопасног отпада на локацији Булевар Светог Цара 

Константина бб, број 313-16/2015-09 од 31.03.2015. године, издатог од стране ове Управе, 

због промене назива привредног субјекта, односно промену оператера и преноса права 

NISSAL AD на правног следбеника NISSSAL-NEWMET, у складу са чланом 68 став 4 и 5 

Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016). 

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

алуминијума и бакра, која се налази на локацији седишта, планирано је коришћење 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. 
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