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Образац 1. 

 

РЕГИСТАР 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 

1. Регистарски број: 002 

2. Број досијеа: 2 

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: Предузеће за производњу и троговину „ДКД УНИОН“ д.о.о. Варварин, 

Слободе 29 
 

Регистарски број или име и лични број: матични број 06634460 

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

отпада из текстилне индустрије – сортирница и магацин-складиште у Горњем 

Катуну 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општинска управа општине 

Варварин. 

8. Број и датум издавања дозволе: 501-27/2011 од 01.08.2011. године 

9. Рок важности дозволе |од|01.08.2011.   |до|31.07.2021.         

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

отпада: Мануелно сортирање текстилних отпадака по врсти, боји и квалитету, 

паковање сортираног отпада у одговарајуће вреће и по потреби пресовање ради 

смањења запремине ради лакшег транспорта до крајњег купца. Нетекстилне 

сировине се одајају и продају предузећима која се баве рециклажом ових 

сировина. 
 

Врста и количина отпада: неопасни отпад индексних бројева 04 02 09; 

04 02 21; 04 02 22; 04 02 99 
 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: село Горњи Катун, капацитета 2000 

тона годишње. 



Страница 2 од 2 

 

 

Начин управљања отпадом: Сортирања текстилних отпадака по врсти, боји и 

квалитету, паковања сортираног отпада у одговарајуће вреће и по потреби  

пресовања ради смањења запремине ради лакшег транспорта до крајњег купца. 

Транспорт се врши ручним колицима у оквиру радног простора. 
 

Превозно средство: Довожење отпада на локацију и одвожење сортираног отпада 

врши се камионима регистрованих правозника.  
  

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Нису предвиђене посебне 

мере заштите животне средине. 
 

Спречавање удеса и одговор на удес: Потенцијална опсаност по животну средину је 

опасност од пожара, с тим у вези објекат поседује изграђену хидрантску 

противпожарну мрежу и изграђен 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 сортирани отпад продати. 
 

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  

 

 


