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Образац 1. 

 

РЕГИСТАР 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број: 006 

2. Број досијеа: 6 

3. Врста дозволе за управљање отпадом Сакупљање  
 

Транспорт  
 

Складиштење Х 
 

Третман X 
 

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:  

ЗТР „ФИЛЦ-ЈЕЗГРО“ – ПР Стојадиновић Жељко из Горњег Катуна 
 

Регистарски број или име и лични број:  

Матични број 60420572, ПИБ 104695464 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:  

Постројење за третман, складиштење, и поновно искоришћење неопасног отпада 

из текстилне индустрије – ЗТР „ФИЛЦ-ЈЕЗГРО“ – ПР Стојадиновић Жељко из 

Горњег Катуна 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу:  

Општинска управа општине Варварин. 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-35/2021 од 02.07.2021. године 

9. Рок важности дозволе |од|01.08.2021.   |до|31.07.2031.         

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање 

отпада:  

Услови за складиштење неопасног отпада (примљеног отпада или отпада насталог 

након третмана у постројењу), Текстилни отпад се на локацију постројења довози 

камионом где је за камионе којима се допрема отпад обезбеђен прилаз до самог 

улаза у постројење за складиштење и третман отпада. Истовар отпада из камиона 

врши се ручно и ручним колицима транспортују у магацин сировина. Отпад се до 

третмана складишти у магацинском простору за складиштење сировина и готових 

производа. Отад се у оквиру постројења до машина на којима се врши третман, 

разноси ручно или уз помоћ ручних колица. По завршетку третмана од текстилног 
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отпада се добија готови производ – филц. Отпад се третира тако што се прво врши 

разврставање отпада по врсти, затим се уситњава на комаде жељених димензија, 

па третира на машини за израду филца. Машина представља аутоматизовану 

линију која се састоји од влачаре са кошем храниоцем, слагача и пресе 

(игличарке), машине за печење и уређаја за намотавање и одсецање. 

 

Врста и количина отпада: текстилни неопасни отпад индексних бројева  

04 02 09 - отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, 

пластомер); 

04 02 21 - отпади од непрерађених текстилних влакана; 

04 02 22 - отпади од прерађених текстилних влакана; 

04 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани. 

 

Операције поновног искоришћења R5 - Рециклирање/прерада других неорганских 

материјала. 
 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:  

село Горњи Катун, катастарска парцела 1593 КО Горњи Катун, општина 

Варварин.  

 

Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада је 15 до 17 тона. 

Планирана годишња количина отпада за складиштење: 160 до 180 тона за све 

врсте отпада. 
 

Начин управљања отпадом:  

Отпад се до третмана скалдишти у магацинском простору. У постројењу се отпад 

до машина преноси ручно. Рад постројења се састоји у три фазе и то: 

складиштење, припрема сировина за израду филца на појединим машинама и 

филц који излази из пресе сече се на жељену ширину и намотава у ролну. 
 

Превозно средство:  

  

Мере заштите животне средине и контрола загађивања:  

Ради смањења штетних утицаја на животну средину оператер је дужан да се у 

свему придржава мера заштитне животне средине из претходне анализе утицаја на 

животну средину коју је израдио Завод за здравствену заштиту радника „Застава“ 

д.о.о. – Центар заштите на раду и заштите животне средине Крагујевац, на коју је 

сагласност дало Министарство заштите животне средине акт број 553-02-322/2000-

02 од 24.04.2000.године. 
 

Спречавање удеса и одговор на удес:  

Једина потенцијална опасност је опсаност од пожара. С тим у вези објекат поседује 

изграђену хидрантску противпожарну мрежу и израђен план за поступање у 

случају пожара. У случају пожара оператер постројења обавештава ватрогасну  

јединицу противпожарне полиције у Ћићевцу. 
 

Мере у случају коначног престанка рада постројења:  

У случају дефинитивног престанка са радом оператер ће претходно сав отпад 

продати. 
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Извештавање:  

У скалду са одредбама члана 75. Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“, број 36/09). 

11. Промене: 

а) измена дозволе 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 Дејан Бркић  

 

 


