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Образац 1. 

 

РЕГИСТАР 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број: 001 

2. Број досијеа: 1 

3. Врста дозволе за управљање отпадом Сакупљање Х 
 

Транспорт Х 
 

Складиштење Х 
 

Третман  
 

Одлагање  
 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има 

својство превозника коме је издата дозвола: ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН 

 

Регистарски број или име и лични број: ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је издата 

дозвола:  

 

Регистарски број или име и лични број: 

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

секундарних сировина „ЗОРАН“. 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за привреду, финансије, 

урбанизам, стамбено-комуналне послове и инспекцијски надзор Општинске 

управе општине Варварин. 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-43/10 од 11.11.2010. године 

9. Рок важности дозволе |од|11.11.2010.   |до|11.11.2015.         

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

отпада: 

 

Врста и количина отпада: неопасни отпад индексних бројева 12 01 01; 

12 01 03; 12 01 13; 16 01 17; 16 01 18; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 05; 17 04 06; 

17 04 07; 19 10 01; 19 10 02; 20 01 36; 20 01 40 
 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Горњи Катун, к.п. број 4249 КО 

Горњи Катун, капацитета 10 тона. 
 

Начин управљања отпадом: Сакупљање отпада решиће се у складу са законском 

регулативом а на основу Уговора који је власник радње склопио са предузећима и 

радњама које поседују отпад. Власник радње приликом преузимања отпада је 
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дужан да попуни и овери примерак документа о кретању отпада. Обавезује се 

власник радње да води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада. 

Складиштење отпада може се вршити само привремено до предаје оператерима 

који имају дозволу за складиштење или третман. 
 

Превозно средство: Теретно возило марке „ТАМ 60 Т3Б/3,2“ 

 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Транспорт обављати 

адекватно опремљеним возилом за превоз неопасног отпада, на начин да се спречи 

испадање, однсоно расипање отпада. У случају загађења насталог у току 

транспорта превозник отпада је одговоран за чишћење и отклањање загађења. 
 

Спречавање удеса и одговор на удес: 

 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

 

Извештавање: Извештавање вршити према Закону о управљању отпадом и 

посебним прописима 

11. Промене: 

а) измена дозволе 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 Дејан Бркић  

 

 


