ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ
РЕГИСТАР
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ,
ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
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Регистарски број: 003
Број досијеа: 501-33/2012-08
Сакупљање
x
Транспорт
x
Складиштење
Врста дозволе за управљање дозволом
Третман
Одлагање
Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола: ЈП "3. септембар", Карађорђева
бр. 114, Нова Варош
Регистарски број или име и лични број: матични број 07210426
Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:
Назив постројења или активности за које је дозвола издата: сакупљање и транспорт
неопасног отпада на територији општине Нова Варош (папирна и картонска
амбалажа - 15 01 01, пластична амбалажа - 15 01 02, метална амбалажа - 15 01 04,
стаклена амбалажа - 15 01 07, папир и картон - 20 01 01, стакло - 20 01 02,
пластика - 20 01 39, метали 20 01 40)
Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општинска управа Нова Варош
Број и датум издавања дозволе: 003, од 21.08.2012. године
Рок важности
од
до
21.08.2012. год
21.08.2017. год
дозволе
Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:

Врста и количина отпада: неопасан отпад (папирна и картонска амбалажа - 15 01
01, пластична амбалажа - 15 01 02, метална амбалажа - 15 01 04, стаклена
амбалажа - 15 01 07, папир и картон - 20 01 01, стакло - 20 01 02, пластика - 20 01
39, метали 20 01 40)
Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Начин управљања отпадом: сакупљање и транспорт неопасног отпада на
територији општине Нова Варош
10. Превозно средство: Фап 16/20 15 m³ смећар, Фап 12/14 аутоподизач, Мерцедес
Аксор 15 m³ смећар, Ивеко 4 m³ смећар
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:
- возило за транспорт мора бити обезбеђено да се не би расипао отпад приликом
транспорта, утовара и истовара.
- у случају загађења насталог у току транспорта, превозник отпада је одговоран
за чишћење и отклањање загађења тог подручја.
- обавезно вођење евиденције о сакупљеним количинама неопасног отпада и
Документа о кретању отпада
- сакупљене количине неопасног отпада морају се предати оператерима који
имају дозволу надлежног органа за складиштење и / или третман неопасног

отпада.
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања: придржавати се прописане динамике извештавања према
надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању
отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/09 и 88/10) и посебним прописима.
Обавезно вођење Документа о кретању отпада и чување истог најмање 2 године
Промене:
11. а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене:

Име и презиме овлашћеног лица

____________________
Радмила Стојановић
Начелник Општинске управе

