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Извештајем су обухваћена предузећа на територији Војводине која обављају делатност 
управљање отпадом. Таквих предузећа у раду је 106. Од свих функција које обухватају делатност 

управљања отпадом, нпр. сакупљање, транспорт, сепарација, рециклажа, третман и одлагање, 

највише је оних предузећа чија је функција сакупљање и транспорт различитих врста отпада. У 

табели 1 приказана су бројчано предузећа и функције које обављају. 

 
Табела 1: Број предузећа са различитим функцијама у делатности управљања отпадом 

Функција Број предузећа 

Сакупљање и транспорт 80 

Транспорт 16 

Сакупљање 1 

Више функција 7 

Третман 1 

Складиштење 1 

 

Предузећа која се баве сакупљањем и транспортом отпада отпад откупљују од физичких и 

правних лица и потом врше селекцију, сепарацију и даљи третман отпада у зависности од 
функција које обавља. 

Само по једну функцију обавља 19 предузећа, од којих транспорт отпада обавља 16 предузећа 

која имају сопствена возила регистрована за АДР превоз (превоз опасних материја). Сви возачи 
поседују АДР сертификате за превоз опасних материја. Припрему за превоз, утовар, претовар и 

истовар и комплетну манипулацију врше лица која су стручно оспособљена од стране 

Министарства унутрашњих послова. 

ДИП предузеће се бави само сакупљањем отпада, Соко систем врши само третман отпада, док 

CamaroMetallNS врши само складиштење отпада. Сва три предузећа су из Новог Сада. 

 

Када је реч о рециклажи постоји шест предузећа која обављају ову функцију, а то су: 
1. Божић и синови из Панчева, 

2. Greenteach из Новог Сада, 

3. Еко метал из Врдника, 

4. Ecorecycling из Новог Сада, 

5. МНГ Пластик-Гогић из Инђије, 

6. Ramona из Каћа. 

 
Ова предузећа се претежно баве рециклирањем пластике, али нека од њих рециклирају и друге 

врсте отпада као што су гума, жица, папир, картон, електрична и електронска опрема, отпадне 

фотографске хемикалије, ITопрема, флуоросцентне цеви и сијалице, батерије и акумулатори, 
медицинска опрема, отпад који садржи обојене и племените метале, рентген и графичке филмове и 

други опасан и неопасан отпад. Сав онај отпад који се не рециклира на територији Војводине, а 

самим тим и на територији Србије, одлаже се у посебно означеним посудама и складишти у 

специјализованим просторијама (привременим складиштима за нерециклабилне компоненте) по 

важећој законској регулативи. Када се достигне довољна количина отпада врши се паковање и 

транспорт за извоз у земље иностранства. 
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СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈА ЈЕ ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ- 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 

� Божић и синови: 

 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт отпадних флуорсцентних цеви које садрже живу и 

осталих уређаја за осветљење, отпада од електричних и електронских производа и осталог опасног 

и неопасног отпада. 

Број запослених: 30. 
Сходно хијерархији правилног управљања отпадом врши се провера исправности и 

функционалности преузете опреме. Проверу исправности и финкционалности врши на почетку 

процеса квалификовани радник уз поштовање прописаних процедура и правила којима се испитује 

исправност. Опрема која није у функцији због недостатка одређеног склопа или подсклопа, одлази 

у сервисни део одакле се требује потребни резервни део, затим се додатно проверава исправност и 

као таква безбедно се може поново користити. 

Опрема која је категорисана као неисправна, расклапа се према прописаној процедури 
потребним алатима од стране обучених радника. Истовремено са расклапањем врши се сортирање 

компоненти и материјала који се добијају расклапањем електронске опреме на следеће групе: 

- пластика (ABS, PET, PVC, PC, HDPE, LDPE, HIPS, PP, PE, необележена пластика и др.) и 
делови од пластике, 

- метали и делови од метала, 

- напајања, 

- гуме, 

- каблови, 

- акумулатори и батерије (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Pb, Li-Po, пираленске батерије, алкалне 

батерије), 
- екрани (катодне цеви CRT, LCD и плазма екрани), 

- електронске компоненте (штампане плоче, отклонске јединице, оптичке јединице, 

картице, процесорске и меморијске јединице и др.), 

- тонер касете и кертриџи, 

- текстил, 

- електромотори, 

- други материјали. 

 

Након што радници изврше сепарацију и сортирање добијених материјала, врши се третман и 

привремено складиштење рециклабилних и нерециклабилних компоненти. У кругу Рециклажног 
центра врши се третман пластике, папира и картона, као и каблова. Пластика се у кругу 

Рециклажног центра разврстава на неколико категорија, а затим се меље, односно гранулира и као 

таква складишти у рециклабилни магацин, док се папир балира помоћу хидрауличне пресе. 

Каблови се третирају машином за скидање изолационог материјала, док се одређене врсте каблова 

у затеченом облику предају овлашћеним фирмама за поступање и третман. 

Компоненте које се рециклирају у Републици Србији (гвожђе, пластика, бакар, алуминијум, 

прохром, стакло, гума, каблови и др.) предају се на даљи третман у за то овлашћена предузећа. 
Компоненте које се не рециклирају у Републици Србији, одлажу се у посебно означеним 

посудама и амбалажи у специјализованим просторијама (привременим складиштима за 

нерециклабилне компоненте) по важећој законској регулативи. После сакупљених довољних 
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количина појединих компоненти врши се њихово паковање и транспорт за извоз пошто у Србији 
тренутно не постоје прерађивачки капацитети за ове компоненте. 

 

� Еко Метал: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног (отпадна пластика, муљеви од третмана 

отпадних вода...) и опасног (органски халогеновани растварачи, течност за прање и матичне 

течности...) и електричног и електронског отпада и фотохемикалија. 

Третман материјала обухвата специфичан приступ који се односи на издавање секундарних 

сировина, одвајање компоненти које имају особине опасних материја и даље поступање са њима. 

Извозе се нерецикабилни и опасни материјали, које тренутно није могуће третирати у Србији из 

технолошких и других разлога. 

До сада имају инсталиране три линије за прераду: 

- чинија прераде отпадне електронске и електричне опреме, 

- линија за прераду фотографских хемикалија, 

- линија за прераду каблова. 

 

Транспорт: 

Еко метал одбачену електричну и електронску опрему, отпадне хемикалије и остали отпад 

превози сопственим возилима регистрованим за АДР превоз, превоз опасних материја. Сви возачи 

поседују АДР сертификате за превоз опасних материја. Припрему за превоз, утовар, претовар и 

истовар и комплетну манипулацију врше лица која су стручно оспособљена од стране 

Министарства унутрашњих послова. Сви радници у производњи Еко метала су бучени за 

управљање опасним материјама и поседују АДР сертификате. 

Основна 4 циља: 
- минимизација отпада, 

- максимизација по животну средину безбедне, поновне употребе и рециклажа 

отпада 

- унапређење по животну средину безбедног третмана и одлагања отпада 

- проширивање служби за третман отпада 

 

Рециклирају: 
- отпадну електронску и електричну опрему, 

- отпадне фотографске хемикалије, 

- одбачену IT опрему, 

- флуоресцентне цеви и сијалице, 

- истрошене батерије и акумулаторе, 

- одбачену медицинску опрему, 

- отпадне алуминијумске и бакарне каблове, 

- отпад који садржи обојене и племените материјале, 

- отпадне рентген и графичке филмове, 

- други опасан и неопасан отпад. 

 

� Атом папир: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадне истрошене тонер 

касете. 
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� Greentech: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт отпадног полиетилена и PET-а. 

Успех групације препознала је и Европска банка за обнову и развој (EBRD), која је у априлу 

постала сувласник Greenгрупе са 25 % капитала чиме је започео и нови инвестициони циклус у 

оквиру групације. 

Greentech Србија је чланица Green групе, која је лидер у рециклажи у Југоисточној Европи са 

фабрикама у Румунији, Србији, Македонији, пословницама у Грчкој и Немачкој. Фабрике Green 

групе- Greentech и Greenfiber се баве рециклажом пластике, док Greenweee и Greenlamp послују на 

пољу рециклаже електричног и електронског отпада и батерија по највишим ЕУ стандардима. 

Балирање: 
Прикупљене PET боце се могу сортирати пре пресовања по бојама или се несортиране 

убацивати у пресу. На боцама остају етикете, а због боље компактизације потребно је да се одврну 

чепови или пробуши боца. Приликом пресовања PET боце се у балама везују жицом или PP 

траком. 

Млевење: 

Пре самог почетка млевења морају се раздвојити PET боце од осталих боца које се могу 

појавити приликом прикупљања попут боца од полиетилена, полипропена или PVC-а. Пре 

млевења неопходно је PET боце раздвојити по бојама: провидна, плава, зелена и браон. Јако је 

важно поштовати редослед млевења PET боца. Прво се мељу транспарентне (провидне) боце, 

затим плаве, па зелене и на крају браон. После завршетка овог циклуса млевења, млин се мора 

очистити или издувати. Пре почетка наредног циклуса млевења PET боца трансперентне боје, 

млин мора бити чист. Приликом пуњења џакова, сваки се обележава- која се боја и количина 

млевених PET боца налази у њему. Затворени и обележени џакови се обавезно склањају од кише 

под настрешницу. 

Greentech има неограничене могућности рециклаже PET-а у смислу количина тако да остаје 

отворен за сарадњу са свим фирмама у делу откупа отпадних PET боца: 

- комунална предузећа, 

- приватни сакупљачи, 

- отпади секундарних сировина, 

- депоније, 

- произвођачи PET епрувета и боца. 

 

� Ливпродукт: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадака и остатака од челика 

и гвожђа, од бакра и легура бакра, од алуминијума и мењане пластике. 

Сакупљање електронског и електричног отпада 

Како је електронски и електрични отпад класификован као опасан отпад он се из домаћинстава 

и предузећа мора сакупљати и одвајати одвојено од осталог отпада. 

Разликујемо 10 врста ЕЕ опреме: 

- велики уређаји у домаћинству као нпр: електрични фрижидери, машине за прање 

рубља, хладњаци, 

- мали уређаји у домаћинству као нпр: усисавачи, шлајферице, тостери, уређаји за 

сушење косе, 
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- информациона техника (IT) и опрема за телекомуникације као нпр: рачунари, 
штампачи, опрема за копирање, калкулатори, телефони,мобилни телефони, 

- опрема широке потрошње за разоноду као нпр: радио и ТВ апарати, видеокамере, 

музички инструменти, 

- опрема за осветљење, 

- електрични и електронски алати као нпр: бушилице, тестере, шиваће машине, 

- играчке, опрема за разоноду и спортска опрема као нпр: видеоигре, рачунари за 

бициклизам, роњење, трчање, веслање и сл, 

- медицински уређаји као нпр: уређаји за дијализу, кардиолошки уређаји, 

анализатори, радиотерапијска опрема, 

- инструменти за надзор и управљање као нпр: детектори дима, термостати и сл.; 

- самопослужни апарати као нпр: аутоматски уређаји за издавање топлих напитака, 
за издавање новца и сл. 

 

� Vermonns: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада- отпадних уља. 

 

� N&V Translogistic: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада. 

 

� „Мабер“: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног (смесе масти и уља, јестива уља и 

масти) и опасног (муљеви и отпади који садрже нафту, отпад од рафинерије нафте, киселобазни 

муљеви) отпада. 

 

� Арбо транспорт: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада. 

 

� Арена транспорт Младен Вулета: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада. 

 

� Ramona: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- пластика. 

Фирма се бави производњом и продајом екструдиране амбалаже (пластичне кесе, вреће за 
смеће, PP џамбо вреће), полиетилена ниске и високе густине, као и откупом, рециклажом и 

прерадом отпадних пластичих маса- PP, PE и др. 

У понуди имају и израду кеса и врећа разних намена, како стандардних величина тако и 

нестандардних које се израђују по захтеву купца. 

У склопу фирме је такође и погон за рециклажу који се налази у Немановцима где се врши 

откуп свих врста пластичних маса (PE голија, PET амбалаже, PP материјали итд.) као и прерада 

отпадних пластичних маса (PE, PP и др.). У овом погону се такође врши и регранулација- процес 
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којим се PE материјали поново прерађују у масу која се поново користи у производњи- 
регранулат. 

Производња екструдиране амбалаже фолија се одвија у њиховим сопственим халама на 

машинама марке Hemingstone које задовољавају све данас постављене стандарде. Производе 

LDPE, прерађују HDPE. 

Процес производње је комплетан, тј. од сировине у гранулама поступком топљења и 

извлачења добија се фолија која се може испоручивати као готов производ за индустрију. Ради се 

конфекционирање тј. сечење фолије у стандардне производе, као што су кесе за трговине, вреће за 

смеће, натур вреће за разну примену итд. 

 

� Беоток: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада. 

Од оснивања основна делатност фирме је монтажа и одржавање хидрограђевинске опреме и 

црних постројења. 

Делатност предузећа су касније проширили на чишћење канализационе мреже, сепаратора 

масти, сепаратора уља и лаких течности, сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на 

територији Републике Србије. 

Имају сарадњу са предузећем „Teh-ProjektHidro“ из Ријеке (Република Хрватска) чији су 

генерални заступници на територији Републике Србије и Републике Црне Горе за пласман, 

монтажу, сервисирање и одржавање уређаја за пречишћавање санитарно-потрошних отпадних 

вода „BioDisk“ и сервисирање и одржавање уређаја за санитарно-потрошне отпадне воде 

“BioRoll“. 

Нуде три врсте услуга: 

Чишћење: 
- (фекалне, кишне и процесне канализационе мреже, сепаратора масти и уља, 

сепаратора лаких течности (уља и бензина), таложника и резервоара.), 

поседују више специјалних возила- комбинованих са одвојеним коморама за 

чишћење и за одвоз отпадног материјала, 

- сва возила су опремљена снажном вакуум пумпом за усисавање и пумпом високог 

притиска за механичко прање цевовода и површина чистом водом, 

- користе млазнице различитих пречника и облика и њима чисте све пречнике цеви и 

инсталација од зачепљења; 

Транспорт отпада: 

- врше транспорт течног и муљевитог отпада специјалним комбинованим возилима и 

цистернама, 

- возила су им опремљена за превоз опасног отпада, поседују ADR сертификате, - 

посаде су обучене за рад са опасним материјама; 

SaugBagger: 
- возило са снажном турбином и усисним цревом пречника 250 mm, 

- служи за усисавање сувог, влажног и течног материјала и служи за сакупљање и 

транспорт неопасног радутог отпада у затвореном контејнеру капацитета 8 m3, 

- снага турбине омогућава усисавање отпада са висина и већих даљина, 

- возило смањује трошкове приликом извођења радова јер се једна машина користи и 

за ископ или сакупљање отпада и транспорт на одговарајућу депонију. 

 

Применом BioDisk уређaјa проблем отпaдних водa решaвaју успешно: 

- мања насеља, 

- хотели и мотели, 
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- фабрике, 
- болнице, 

- школе, 

- кампови, 

- марине. 

 

У подручјимa или деловимa грaдa у којимa немa кaнaлизaционе мреже, у којима се намерава 

сaгрaдити школа, болница, нaсеље породичних кућa, или спортско-рекреaциони центaр користи се 

BioDisk уређaј, који решава проблем пречишћaвaњa отпaдних водa пре њиховог одлaгaњa у 

пријемник или земљиште. BioDisk уређaји осигурaвaју нaјекономичнији систем пречишћaвaњa 

кућних отпaдних водa, који је до сaдa примењен код нaс. Цео уређaј је потпуно зaтворен и 
естетски обликовaн, тaко дa се готово свудa може угрaдити, без нaрушaвaњa природне околине. 

Мaли уређaји су по прaвилимa изложени великим осцилaцијaмa у хидрaуличком и биолошком 

оптерећењу, и то их чини врло осетљивим. Али процес пречишћaвaњa сa биодисковимaaмортизује 

те нерaвномерности и успешно снизује концентрaцију зaгaђењa у отпaдним водaмa. 

Технологијa рaдa 

Уређaј BioDisk чине примaрни тaложник биозону и секундaрни тaложник обa у компaктној 

изрaди и стaндaрдизовaним величинaмa које одговaрaју оптерећењимa од 10 ES до 1000 ES. 

Примарни таложник 

Отпaдне воде директно дотичу у примaрни тaложник грaвитaцијски или преко пумпне 

стaнице. Пливaјуће сaдржaје зaдржaвa потпљенa прегрaдa, a таложне честице се рaвномерно 

тaложе нa дну примaрног тaложникa. 

Биозона 
Биолошки део сa дисковимa нa којимa се хвaтa биолошкa мaсa, лaгaним окретaњем 

нaизменично пролaзи кроз вaздух и воду. Пролaском кроз воду бaктеријскa мaсa се снaбдевa 

хрaнљивим мaтеријaмa, a пролaском кроз вaздух потебним кисеоником зa њихову рaзгрaдњу и 

одржaвaње aеробних условa. 

Вишaк бaктеријске мaсе због трењa отпaдa сa дисковa, и кaо aктивни муљ одлaзи кроз 
отворе делом у примaрни тaложник, a делом у секундaрни. Тaко је успешно решенa 

рециркулaцијaaктивног муљa, без потребе зa угрaдњом кaнaлизaцијских пумпи. 

Секундарни таложник 
Остaле тaложне мaтерије издвaјaју се у секундaрном тaложнику. 

Делови уређaјa и ознaке 
Танк и биозона: 

Конструкцијa уређaјaBioDisk је од челичних лимовa у зaвaреној изрaди. Све површине су 

претходно пескaрене и зaштићене квaлитетним премaзимa отпорним нa деловaње отпaдних водa. 

Ротор: 

Осовинa роторa изрaђенa је од комбинaције квaлитетног осовинског челикa. Дискови 
BioDisk уређaјa су изрaђени од полиетиленске мреже и међусобно су одвојени дистaнтним 

прстеновимa. Ротор је сaстaвљен од секцијa, и то омогућaвa лaку и брзу монтaжу нa грaдилишту. 

Поклопци: 

Зa мaње BioDisk уређaје величине до 60 ЕS, поклопци су од челичних лимовa, a зa веће 

уређaје од aрмирaног полиестерa. Конструкцијa и облик поклопaцa прилaгођени су меродaвним 

оптерећењимa снегa и ветрa, те уобичaјеним мехaничким нaпрезaњимa. Зa подручјa сa изрaзито 

ниским темперaтурaмa, предвиђaју се поклопци сa додaтном термичком изолaцијом. 

Погонски систем: 

Покретaње роторa осигурaвa трофaзни електромотор мaле снaге сa угрaђеним термистором, 

зaштићен од прскaјуће воде. Монтирaн је двоструком пужном редуктору који је лaнчaним 
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преносом повезaн сa осовином. Мотор се директно укључује у мрежу, a зaштитa од превисоког 
додирног нaпонa изводи се премa зaхтевимa електродистрибуције. 

Транспорт и монтажа 
Уређаји величине од 10 до 60 ES транспортују се на градилиште већ монтирани и 

постављају се на припремљену бетонску плочу. Уређаји величине од 110 до 1000 ES транспортују 

се у деловима и монтирају се на градилишту. Након онтаже, спајају се улазна и излазна цев, 

прикључује се на довод електричне енергије и уређај је тада спреман за рад. 

Сепаратори масти 
Служе за одвајање уља, масти и талога биљног и животињског порекла из кухињских 

отпадних вода, ресторана, кланица, рибарница и сл. 

Ротационо ливени полиетилен ребрастог профила омогућава уградњу директно у терен без 
потребе за додатним учвршћењима и бетонирањем. Потпуно су водонепропусни, отподрни су на 

корозију. Опремљени су са отворима за контролу и пражњење. 

Коалесцентни сепаратори нафтних деривата 
Служе за одвајање неемулгираних нафтних деривата и талога из отпадних вода гаража, 

паркиралишта, аутоперионица, аутосервиса, бензинских станица, претакалишта, радионица за 

прераду метала и сл. 

Омогућавају издвајање нафтних деривата и осигуравају да пречишћена течност има највише 

до 5 mg/l неемулгираних уља и масти. 

Постоје у више врста и величина. 

Израђени су од полиетилена (омогућава водонепропусност), имају велику чврстоћу (због 

ребрастог профила). 

Не корозирају, могу се ручно померати, опремљени су отворима за контролу и пражњење. 

 

� Биопласт: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- пластична амбалажа, 

пластика и гума. 

Баве се прерадом полимера: полиетилена LDPE, полипролилен кополимера, полиетилен 

терафталата, PET-а, сакупљањем, транспортом (сопственим возилима), складиштењем (у 

властитим просторијама) и третманом отпада/ шкарта материјала полиамида (најлона). 

 

� Pneutech: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадне пнеуматске гуме. 

 

� Ecorecycling: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадне истрошене 

пнеуматске гуме. 

Количине гуменог отпада у Србији су 26 000 тона годишње, а то је 20 000 тона отпада мање 

од њиховог капацитета за прераду те им је неопходна сировина за рециклажу. 

Имају преко 90 запослених. 

Имају сарадњу са немачком групацијом „ScholtzAG“ другим по реду светским лидером у 

рециклажи метала. 

Њихова фарбира за рециклажу смештена је у Сиригу. 

Гумени гранулат добија се механичким процесом резања пнеуматика у више фаза. Челична 

жица и платно који улазе у састав пнеуматика, уситњавају се и одвајају од гуменог гранулата. 

Раздвајање компоненти врши се дејством магнета и дејством ваздушне струје. Током рада се не 
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користе никаква хемијска средства нити производе емисије штетних гасова. За процес производње 
користи се само електрична енергија као енергент. Управљање и контрола производње врши се 

преко централне управљачке конзоле. SuperChopperSC2109T за прераду damper гума, капацитета 

12 тона отпада по сату, повећава продуктивност у производњи за 30 % и инсталиран је први пут у 

овом делу Европе. 

 

� МНГ Пластик-Гогић: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпаци и остаци пластике. 

Своје производе испоручују у преко 15 земаља централне, источне и југоисточне Европе. 

Присутни су на тржишту: Бивше Југославије, Русије, Пољске, Чешке, Мађарске, Словеније, 

Аустрије, Швајцарске, Румуније, Бугарске, Молдавије, Албаније, Грчке итд. 

Врше услужно бризгање пластике. 

У понуди имају: 

- посуде за одлагање отпада, 

- посуде за домаћинство, 

- elegance линија производа, 

- баштенске гарнитуре, 

- стадионске столице. 

 

 
Слика 1: Животни циклус PETбоце. 
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Слика 2: Прикупљање, откуп и прерада пластичних боца. 

 

� Camaro Metall NS: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадно гвожђе и легуре 

гвожђа, отпадни бакар и легуре бакра и отпадни алуминијум и легуре алуминијума. 

Фирма је основана 2007. године од стране CamaroMetalla.g. Швајцарска, са основном 
делатношћу трговином отпадним металима. Седиште фирме је у Темерину, а складиштење и откуп 

материјала врше на њиховим плацевима у Темерину и Чачку. 

 

� Medical waste disposal: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада- отпади из породилишта, 

дијагностике, третмана или превенције болести људи, животиња. 

Поседују најсавременији погон за третман отпада, као и резервни у случају привременог 

престанка рада главног погона. 
Возила су им софтверски повезана и имају GPS. 

Пружају услуге управљања отпадом из хумане и ветеринарске медицине. 

Врше производњу потрошног материјала за сакупљање медицинског отпада (кутије за оштре 
предмете и кесе за инфективни отпад) атестиране по европским стандардима. 

Основна делатност је поступање са опасним медицинским отпадом кроз сервис сакупљања, 

транспорта и третмана медицинског отпада и безбедно одлагање третираног неопасног отпада. 

 

� Aster Cop: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног (метали, метална амбалажа, бакар, 

бронза, алуминијум, цинк итд.) и опасног отпада (остала моторна уља, уља за мењаче, за 

подмазивање, муљеви из сепаратора, мешавине отпада из коморе за отпад итд.). 
 

� Steelimpex: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- струготине и обрада 

ферометала, ферозни метали, гвожђе и челик, метали, метали који садрже гвожђе. 

 

� Jugopan: 
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Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- бакар, бронза, месинг, 

алуминијум, гвожђе и челик, метали... 

Рециклажа каблова: 

Њихова основна делатност је рециклажа отпадних каблова. По пријему отпадни каблови се 

прегледају и анализирају да би се утврдила њихова тачна вредност. Због огромног броја 

различитих врста отпадних каблова одређивање њихове праве вредности није увек једноставно. 

После пријема са отпадних каблова се прво одстрањује евентуалне нечистоће у виду малтера, 

бетона и сл. Након тога се каблови сортирају. Сортирани каблови се убацују у линију за 

рециклажу каблова. Она се састоји од шредера, покретних трака са магнетним сепараторима и 
гранулатора каблова. Након уситњавања и млевења каблова и сепарације добија се бакарни или 

алуминијумски гранулат потпуно очишћен од отпадне пластике. Гранулат се пакује у џамбо вреће 

и тако испоручује купцима. Цео описани поступак је еколошки без икаквих техничких или 
хемијских процеса који могу угрозити животну средину. 

Откуп металног отпада: 
Откупљивање металног отпада врше и од правних и од физичких лица. Откупљују следећи 

отпад: бакар, алуминијум, каблове, месинг, олово, прохром, гвожђе, акумулаторе и мешани 

метални отпад. 

Прерада металног отпада: 

Пристигли отпад се најпре визуелно прегледа да би се утврдила његова основна својства. 
Уколико отпад није потпуно чист и једнородан не може се отпремити купцима који захтевају 

квалитетно припремљен материјал. Такав отпад најпре иде на прераду. Механичким путем се 

раздвајају различити материјали и одстрањују нечистоће. За то користе алигаторске маказе и 
мобилне хидрауличне маказе. После механичког раздвајања и чишћења припремљени материјал се 

сортира према класи. 

Партнери Jugopan-a: 

- MC, 

- Vojvodina Metal Cluster, 

- CMB и др. 

 

� Intercord: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног (пластична амбалажа, пластика и 

гума, пластика). 

Имају 45 запослених. 

 

� Trs swiss production: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадне коришћене тонер 

касете од ласерских штампача. 

 

� Ђаковић: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпад од млевења, глиница, 

тврди цинк, метална амбалажа, потрошене гуме, ферознои метал, обојени метал, пластика, стакло 

итд. 

 

� Uniprom metali: 
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Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпаци и остаци од гвожђа и челика, 

отпаци алуминијума, отпаци бакра и легура бакра. 

 

� Modekolo: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног (отпади од ископавања минерала за 

црну и обојену металургију, прашњави и прашкасти отпади, црвени муљ,муљеви од прања и 

чишћења итд) и опасног отпада (муљеви и отпади од бушења који садрже нафту, агрохемијски 

отпад, који садржи опасне супстанце, пиљевина, иверје, струготине, муљеви од десалинације, 

кисело базни муљеви итд.). 

 

� Агенција „Екопримат“: 
 
Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпади који нису другачије 

специфирани, јестива уља и масти. 

 

� Агенција за консалтинг, менаџмент и трговину EcologyAction: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- папирна и картонска 

амбалажа, папир и картон, отпадна пластика, пластика и гума, дрво, гвожђе и челик, бакар, бронза, 

месинг, алуминијум, месинг, цинк, калај итд. 

 

� Метал рециклажа: 
 
Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (шљака из пећи, стругање и обрада 

обојених метала, метална амбалажа, отпадна муниција, гвожђе и челик итд.). 

Фирма има 28 запослених. 

 

� Eko-Sanit: 
 

Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (муљеви од третмана течног отпада на 

месту настајања, материјали неподобни за потрошњу или обраду, отпади од конзерванса, папирна 

и картонска амбалажа, дрвена амбалажа, папир и картон итд.). 

 

� MetalCommerce: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада: (отпад од млевења, метална 

амбалажа, отпадне гуме, стара возила која не садрже ни течне ни друге опасне компоненте, 
ферозни метали, обојени метали, пластика, бакар, бронза, месинг, алуминијум, цинк, гвожђе и 

челик). 

 

� Промсек: 
 

Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (обојени метали, метали који садрже 

гвожђе). 

 

� Bogsi: 
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Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папирна и картонска 

амбалажа, пластична амбалажа, дрвена амбалажа, метална амбалажа, стаклена амбалажа, обојени 

метал, стакло, пластика, итд.). 

7 стално запослених радника и 6 по потреби. 

Послују на територији Вршца, Пландишта, Алибунара и Беле Цркве. 

 

� Браћа Илић: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (струготине и обраде 

ферометала, ферозни метали, бакар, бронза, месинг, алуминијум, гвожђе, челик, обојени метали, 

метали). 
Фирма има 25 запослених. 

 

� Pro Plast: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (пластична амбалажа, мешана 

амбалажа, пластика и гума, отпад од гвожђа и челика). 

 

� Soni-komerc: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- високопећна гранулисана 

троска. 
 

� Monbat PLC: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада. неопасан (отпади 

из третмана расладне воде другачији од наведених у 100409, отпади који нису другачије 

спеифицирани, олово) и опасан (оловне батерије ). 

 

� Panplastics: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадна пластика, папирна и 

картонска амбалажа, пластична амбалажа, дрвена, метална амбалажа, стаклена амбалажа, тексти. 

 

� Bio-energooil: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- јестива уља и масти. 

 

� SG-Plast: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (пластична амбалажа, пластика и гуме, 

пластика). 

 

� DRA Group: 
 

Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада (отпадно гвожђе и челик, отпадни 

алуминијум, отпадни бакар, бронза, месинг). 
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� Misiona: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпади који нису  другачије 

специфирани, необрађена шљака. 

 

� Tošić metal: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- метали који садрже гвожђе, 

обојени метали. 

 

� Petrović: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- олово, метали који садрже 

гвожђе, обојени метали, метали. 

 

� SCT-CERT: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада. Неопасан 

(стругање и обрада ферометала, прашина и честице ферометала, обрада пластике, ферозни метал, 

обојени метал, алкалне батерије, алуминијум, олово, цинк, гвожђе, челик, пластика и гума, стакло) 

и опасан (оловне батерије, батерије од никл-кадмијума, батерије које садрже живу, цитотоксични 

и цитостатични лекови итд.). 

 

� Jugoplast: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (отпадна пластика, обрада пластике, 
потрошена тела за млевење и материјали за млевење, пластична амбалажа, пластика, пластика и 

гуме итд.). 

 

� Bio oil sas: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (јестива уља и масти, отпади 

који нису другачије специфирани ). 

 

� Delmax: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада. Неопасан (батерије 

и акумулатори другачији од наведених, алкалне батерије, олово, отпадни тонер за штампање 

другачији од наведеног, метална амбалажа, бакар,бронзам месинг итд.). Опасан (оловне батерије, 

батерије од никл-кадмијума, батерије које садрже живу, сумпорна и сумпорнаста киселина, 

филтери зуа уље итд.). 

 

 

 

� KMD: 
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Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (прашњави и прашкасти 
отпад другач. од оних дефинисаних, отпади од сечења и обраде камена, отпади од биљних ткива, 

отпади од екстракције, отпаади од прераде шљаке, непрерађена шљака итд.). 

 

� APOS: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпади од прерађених 

текстилних влакана, папирна и картонска амбалажа, пластична амбалажа, метална, стаклена 

амбалажа, отпадне гуме, ферозни метал, пластика, стакло, дрво, алуминијум итд). 

 

� AI.C.Projets international: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадне гуме. 

 

� Saf metal: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (стругање и обрада 

ферометала, стугање и обрада обојених метала, ферозни метал, обојени метал, бакар, бронза, 

месинг, алуминијум, олово, цинк, гвожђе и челик итд.). 

 

� Geržel MV: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (обојени метали, метали који 

садрже гвожђе, метали, обојени метал, бакар, бронза, месинг, алуминијум, гвожђе и челик, отпад 

од гвожђа и челика). 
 

� Grafoprom: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папирна и картонска 

амбалажа, пластична амбалажа, папир и картон, пластика). 

 

� Шуша: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада. Неопасан (бетон, 

цигле, цреп и керамика, дрво, стакло, пластика, бакар, бронза, месинг, алуминијум итд.) и опасан 

(каблови који садрже уље, катран од угља, изолациони материјали који садрже азбест, грађевински 
материјали који садрже азбест ). 

 

� Jacob Becker: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада (јаловине из прераде сулфидне 
руде које стварају киселину, др. јаловине које садрже опасне супстанце, остали отпади из 

физичког и хемијског третмана минерала за црну металургију који садрже опасне супстанце, 

муљеви и оттпади од бушења који садрже нафту, агрохемијски отпад који садржи опасне 

супстанце, пиљевине, иверје, струготине итд.). 

 

� Vibotem: 
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Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (пиљевине, иверје, струготине, дрво, 
иверице, и фурнир, стругање и обрада ферометала, гвожђе и челик, метали који садрже гвожђе, 

отпадне гуме). 

 

� Pemil Recycling: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папирна и картонска 

амбалажа, папир и картон, пластична амбалажа, пластика и гума, пластика). 

 

 

� Аутопревозник Благо Миливојевић: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (муљеви од прања и чишћења, отпад од 

животињског ткива, отпад од биљног ткива, отпади из шумарства, агрохемијски отпад, отпад од 
метала, муљеви од прања и чишћења итд.). 

 

� Аутопревозник Млађан Миливојевић: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (муљеви од прања и чишћења, отпад од 

животињског ткива, отпад од биљног ткива, отпади из шумарства, агрохемијски отпад, отпад од 

метала, муљеви од прања и чишћења итд.). 

 

� Koteks-Eksport: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадни шљунак и дробљени 
камен другачији од наведених у 010407, отпадни песак и глине, отпад од коре и дрвени отпад, 

непрерађена шљака, дрвена амбалажа, метална амбалажа итд.). 

 

� Лепи Змај: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папирна и картонска 

амбалажа, пластична амбалажа, дрвена амбалажа, метална амбалажа, мешана амбалажа, стаклена 

амбалажа, обојени метал, пластика, стакло, дрво итд.). 

 

� M&S Trans: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (бакар, бронза, месинг, алуминијум, олово, 

цинк). 

 

� Salveco: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папирна и картонска 

амбалажа, пластична амбалажа, метална амбалажа, папир и картон, пластика). 

 

 

� Lagarge беочинска фабрика цемента: 
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Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (отпад од животињског и биљног ткива, 
животињски фецес, урин и ђубриво, отпади из шумарства, отпадна кора и плута итд.). 

 

� ДИП: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадна пластика, 

искључујући амбалажу, отпад од метала, отпадна кора и плута, отпади од сортирања папира и 

картона намењених рециклажи, муљеви на бази воде који садрже мастило итд.). 

 

� Positive: 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадне тонер касете од 

штампача индек.бр. 080318 и 080399 и отпадни тонер прах од касета, инд.бр. 080318). 

 

� Biropolis: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадни тонер за штампање. 

 

� Гавриловић пласт: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадна пластика, обрада 

пластике, папирна и картонска амбалажа, пластична амбалажа, метална амбалажа, стаклена 

амбалажа, пластика и гума, бакар, бронза, месинг, пластика и гума итд.). 

 

� Pioniršped: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (троска, отпадно гвожђе и челик, отпаднио 

алуминијум, отпадни бакар и месинг, отпадно олово, отпадни папир). 
 

� Дунав група агрегати: 
 

Добијена дозвола за транспорт опасног отпада- фосфорна и фосфораста киселина/отпади од 

неорганских хемијских процеса: производње, формулације,снабдевања и употребе киселина, који 

нису др.спеццифирани- отпадни фосфо гипс. 

 

� Ferorec: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (струготине са аноде, остаци 

алуминијума, шљаке из примарне и секударне производње, муљеви и филтер колачи из третмана 
гаса, мешана амбалажа, стаклена амбалажа, текстилна амбалажа итд. ). 

 

� Младеновић Томислав: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (прашњави и прашкасти отпад, отпад од 

биљног ткива, отпад из шумарства, материјали неподобни за потрошњу или обраду, отпадна кора 

и плута, отпад од коре и дрвни отпад, летећи пепео од угља, папирна и картонска амбалажа, бетон, 

цигла, цреп и керамика). 
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� Stylos: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадни тонер за штампање, 

др. од наведеног у 080317, отпади који нису др. специфицирани (отпади од производње, 

формулације, снабдевања и употребе штампарског мастила)- отпад од ласерских тонер касета). 

 

� Delta metal: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папирна и картонска 

амбалажа, пластична амбалажа, стаклена амбалажа, отпадне гуме, пластика, папир и картон). 

 

� Самостална превозничка и трговинска радња "Ненадић Синиша" 

из Ковина: 
 

Дозвола за транспорт неопасног отпада (прашњави и прашкасти отпади другач. од 

наведених у 010307, отпади од сечења и обраде камена, другач. од наведених у 010407, муљеви од 

прања и чишћења, отпад од животињског ткива, отпад од биљног ткива, отпади из шумарства, 

агрохемијски отпад, отпад од метала, муљеви од прања и чишћења, отпад од животињског ткива, 
отпади од конзерванса и још много тога). 

 

� Holcim agregati: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (отпади који нису другачије специфирани, 

солидификовани отпади другач од наведених у 190306). 

 

� Green planet: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (стругање и обрада 

ферометала, стругање и обрада обојених метала, прашина и честице обојених метала, папирна и 

картонска амбалажа, пластична амбалажа, метална амбалажа, стаклена амбалажа, ферозни метал, 

обојени метал, стакло, пластика, олово, цинк, гвожђе итд.). 

 

� ДИП: 
 

Добијена дозвола за транспорт опасног отпада (отпадна боја и лак који садрже органске 

раствараче или др. опасне супстанце, муљеви од боје и лака који садрже органске раствараче, 

водене суспензије које садрже боју или лак којисадрже органске раствараче или др. 

супстанцеотпадно мастило који сдаржи опасне супстанце, уље од дестилације смоле, шљаке из 

примарне производње, диспергована уља, пливајућа пена/шљаке која је запаљива, зауљени отпади 

из третмана расхладне воде итд.). 

 

 

 

 

� Novometal: 
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Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (стругање и обрада 
ферометала, отпадна возила која не садрже ни течности ни др. опасне компоненте, ферозни 

материјал, гвожђе и челик, метали који садрже гвожђе, обојени метали, метали). 

 

� Pro Pet Recycling: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- пластика и гума, пластика. 

 

� BB Metali: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (стругање и обрада ферометала, гвожђе и 

челик (грађевински отпад и отпад од рушења), метали који садрже гвођже, обојени метали). 

 

� Milano: 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- јестиво уље и масти. 

 

� Bagić trans: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпад од биљног ткива. 

 

� Mega-shop: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадне коришћене тонер 

касете. 

 

� Scan metals: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпади од ископавања 

минерала за црну металургију, отпади од ископавања минерала за обојену металургију, јаловине 
др.од наведених у 010304 и 010305, прашњави и прашкасти отпади др. од наведених у 010307, 

отпадни шљунак и дробљени камен др. од наведених у 010407, отпадни песак и глине, муљеви од 

праља и чишћења, отпади од животињског ткива, отпади од биљног ткива, муљеви од прања и 

чишћења, отпади од конзерванса, метална амбалажа, композитна амбалажа, стаклена амбалажа, 

итд.). 

 

� Пласт: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (пластична амбалажа, 
пластика и гуме, пластика). 

 

� Металопромет: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадна возила која не 

садрже ни течности ни др. опасне супстанце, обојени метал, бакар, бронза, месинг, алуминијум, 

олово, гвожђе, челик, отпад од гвожђа и челика, отпад од обојених метала, метали који садрже 

гвожђе, обојени метали). 
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� Пан Бакарни: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (пливајућа пена/шљака, др. од 

наведених , стругање и обрада обојених метала, папирна и картонска амбалажа, пластична 

амбалажа, стаклена амбалажа, резервоари за течни гас, пластика, стакло, бакар, бронза, месинг, 

алуминијум, олово, гвожђе и челик, мешани метали итд.). 

 

� On-line service: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадни тонер за штампање 

др. од наведеног у 080317, отпади који нису др. специфицирани, пластична амбалажа, апсорбенти, 

филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа, обојени метали итд.). 

 

� Star-Met: 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (мешавине или поједине 

фракције бетона,цигле, плочице и керамика др. од оних наведених у 170106, алуминијум, гвожђе и 

челик, земља и камен др. од наведених у 170503 обојени метали, метали који садрже гвожђе итд.). 

 

� Dama service: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпаднои тонер за штампање, 

отпади који нису др. специфирани, папирна и картонска амбалажа, пластична амбалажа, 

апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали, папир и картон, метали који садрже гвожђе, 

пластика и гума итд.). 

 

� Синергија- Систем Еко: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада и опасног отпада. Неопасан 

(отпад од ископавања минерала за црну металургију, отпад од ископавања минерала за обојену 

металургију,прашњави и прашкасти отпади др.од наведених у 010307, црвени муљ из производње 

алуминијума др. од наведеног у 010307, отпади од сечења и обраде камена др. од наведеног у 

010407 итд.) и опасан отпад (јаловине из прераде сулфидне руде које стварају киселину, отпади из 

физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију који садрже опасне супстанце, 

муљеви и отпади од бушења који садрже нафту, муљеви са дна резервоара, кисело базни муљеви, 

отпади који садрже живу, сумпорна и сумпораста киселина, хлороводична киселина, азотна и 

азотаста киселина, калцијум хидроксид, натријум хидроксид итд.). 

 

� Golden apple: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- (стругање и обрада 

ферометала, ферозни метал, гвожђе и челик, метали који садрже гвожђе, обојени метали, метали). 

 

� Ecovital bio-d: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- јестиво уље и масти. 

 

� A.C.I.S: 
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Добијена дозвола за транспорт опасног отпада- (муљеви са дна резервоара, синтетичка 
машинска уља, синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање, муљеви сепаратора 

уља/маст, уље из сепаратора уље/вода, зауљена вода из сепаратора уље/вода, погонско гориво и 

дизел, остала горива, отпади који садрже уља, муљеви који садрже опасне супстанце из осталих 

третмана индустријс. отпадне воде). 

 

� Папулић: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- (отпади од прерађених 

текстилних влакана, текстил). 

 

� Предузетник Слободан Тодоровић из Старе Пазове: 
 

Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- (отпадна пластика ,папирна и 
картонска амбалажа, пластична амбалажа, дрвена амб, метална амбалажа, композитна амбалажа, 

мешана амбалажа, стаклена амбалажа, текстилна амбалажа, отпад од биљног ткива, отпадна кора и 

плута, пиљевине, иверје, струготине, непрерађена шљака, отпад од млевења, отпадна глиница, 

дрво, стакло, пластика, бакар, бронза, месинг, алуминијум, олово, цинк, калај, отпадна возила која 

не садрже ни течности ни др. опасне супстанце, јестива уља и масти итд.). 

 

� N-copy: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадне тонер касете за 
ласерске штампаче, др. од наведених у 080317. 

 

� Lux plastic: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (обрада пластике, папирна и 

картонска амбалажа, пластична амбалажа, дрвена амбалажа, метална амбалажа, стаклена 

амбалажа, мешана амбалажа,отпадна возила која не садрже ни течности ни др, опасне компоненте, 

пластика, стакло, бакар, бронза, месинг, алуминијум, олово, цинк, стакло, отпад од обојених 

метала, папир и картон итд.). 

 

� Аутопревозник Поповић Милан: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (отпад од животињског ткива, отпад од 

биљног ткива, отпадна пластика- укључујући амбалажу, животињски фецес, урин и ђубриво, течни 
отпад, отпади из шумарства, отпадна кора и плута, муљеви од уклањања штампарских боја у 

процесу рециклирања папира, отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи, 

отпадна пластика, папирна и картонска амбалажа, пластична амбалажа, композитна амбалажа, 

текстилна амбалажа, отпадне гуме,пластика, текстил, одећа итд.). 

 

 

 

 

� Tricolori: 
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Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папирна и картонска 
амбалажа, метали који садрже гвожђе, пластика итд.). 

 

� Еко мабер инжењеринг: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (муљеви од воде из котла, 

битумен, бетон, цигле, дрво, стакло, пластика, муљеви од третмана урбаних отпадних вода, јестива 

уља и масти, мешани комунални отпад итд.) и опасног отпада(муљеви од десалинације, 

киселобазни муљеви, кисели катран, синтетичка машинска уља, бродска уља из речне пловидбе, 

бродска уља из танкера из канализације на гату, муљеви од пресретача, погонско гориво и дизел, 

бензин, земља и камен који садрже опасне супстанце итд.). 

 

� Molnar i Partner: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада (јестива уља и масти). 

 

� Pinter odplast: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадна пластика, отпад од 

метала, стругање и обрада ферометала, метална амбалажа, текстил, отпади од чишћења димњака 

итд.). 

 

� Camaro Metall NS: 
 

Добијена дозвола за складиштење неопасног отпада (ферозни метал, обојени метал, 
алуминијум итд.). 

 

� Papir servis: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папирна и картонска 

амбалажа, пластична амбалажа). 

 

� Привредно друштво Тодоровић: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадне гуме, отпадна возила 

која не садрже ни течности ни др опасне компоненте, дрво, пластика, бакар, бронза, месинг, 

алуминијум, олово, цинк, гвожђе и челик, метали који садрже гвожђе, обојени метали, папир и 

картон, метал итд.). 

 

� Sirmium steel: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (стругање и обрада 

ферометала, ферозни метал, отпад од гвожђа и челика итд.). 

 

 

� И.Р.А.Л: 
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Добијена дозвола за сакупљање неопасног отпада (отпад од метала, отпад од млевења, 
стругање и обрада ферометала, ферозни метал, бакар, бронза, месинг, алуминијум, метали који 

садрже гвожђе, обојени метали итд.). 

 

� Vojvodinaput-Pančevo: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (пепео, шљака и прашина из котла, летећи 

пепео из угља, непрерађена шљака итд.). 

 

� Pro plast: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада (чврсти отпади из процеса 

третмана гаса који садржи опасне супстанце итд.). 

 

� Tradicional-Simić: 
 

Добијена дозвола за транспорт неопасног отпада (отпад од животињског ткива, отпад од 

биљног ткива, отпадна пластика, отпади из шумарства, отпадна кора и плута, пиљевине, иверје, 

струготине, дрво, отпад од коре и дрвни отпад, летећи пепео од угља, пластична амбалажа, дрвене 

амбалажа, отпад. гуме итд.). 

 

� Sremplan: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- непрерађена шљака. 

 

� Троглав: 
 
Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (стругање и обрада 

ферометала, стругање и обрада обојених метала, ферозни метал, обојени метал, бакар, бронза, 

месинг, алуминијум, олово, гвожђе, челик, обојени метали итд.). 

 

� Soko sistem: 
 

Добијена дозвола за третман неопасног отпада- отпадне гуме. 

 

� Plasting: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадна пластика, обрада 
пластике, пластична амбалажа). 

 

� Смешко метал: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (стругање и обрада феромета, 

стругање и обрада обојених метала, отпади од заваривања, метална амбалажа, композитна 

амбалажа, ферозни метал, обојени метал, бакар, бронза, месинг, алуминијум, гвожђе, челик, 

кабасти отпад, метали). 
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� Nisar Stevanović Tihomir: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (стругање и обрада обојених 

метала, пластична амбалажа, пластика, стакло, бетон, цигле, олово, цинк, одећа, текстил, јестива 

уља и масти итд.). 

 

� Југо промет: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (стругање и обрада 

ферометала, ферозни метал, обојени метали итд.). 

 

� Bates Trade: 
 

Добијена дозвола за сакупљање опасног отпада (отпадни тонер за штампање које садрже 

опасне супстанце, трансформатори и кондензатори који садрже РСВ итд.). 

 

� Ролопласт: 
 

Добијена дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадна пластика). 


