
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

 

1.  Регистарски број:001  
 

2.    Број  досијеа: 501-18/2021 

3.  Врста дозволе за управљање 
отпадом:  

 

Сакупљање [х] Транспорт [х ] 
Складиштење 
Третман  
Одлагање  

4.  Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има 
својство превозника коме је издата дозвола: Комунално јавно предузеће ''Голубац,, 
Голубачки трг бр.5. 
  

 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је издата 
дозвола:  
Регистарски број или име и лични број : ПИБ: 101483052  МБ: 07200579 
 

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

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

8. Број и датум издавања дозволе: 501-18/2021  од 29.12.2021. год. 

9. Рок важности дозволе: од 29.12.2021 год до 29.12.2026.год . 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање 
отпада  
Врста и количина отпадa:  
• 02 01 04 – отпадна пластика, 
• 07 02 13 – отпадна пластика, 
• 12 01 05 – обрада пластике, 
• 15 01 01 – папирна и картонска амбалажа , 
• 15 01 02 – отпадна пластична амбалажа, 
• 15 01 03 – дрвена амбалажа, 
• 15 01 04 – метална амбалажа, 
• 15 01 07 – стаклена амбалажа, 
• 16 01 20 -  стакло, 
• 17 02 01 – дрво, 
• 17 02 02 – стакло, 
• 19 10 01 – отпад од гвожђа и челика, 
• 19 12 01 - папир и картон, 
• 19 12 02 – метали који садрже гвожђе, 
• 19 12 04 –, пластика и гума, 
• 19 12 05 –стакло, 
• 20 01 01 - папир и картон 
• 20 01 02 –стакло, 
• 20 01 39 – пластика, 
• 20 01 40 – метали. 



Планирана годишња количина отпада је око 2500 тона неопасног отпада са свим отпадом 
из домаћинстав  који се одлаже на несанитарну депонију Винци. 
Локација, капацитет постројења и кратак опис: привремена локација(бетонирана и 
ограђена) на кат.парцела бр.7716/1, КО Голубац до предаје оператерима који поседују 
дозволу надлежног органа 
Начин управљања отпадом:сакупљање у одговарајућим посудама на локацијама 
произвођача отпада и др власника отпада,,транспорт –наменски камион  до привремене 
локације и предаје оператерима који поседују дозволу за третман, односно складиштење 
и/или поновно искоришћење предметног отпада, издату од стране  надлежног органа. 
Превозно средство: наменски камион теретно возило марке: Zastava ,модел:35.8,  , 
регистарске ознаке:PO 143-UJ, чија је укупна масe 2300 кг., власништво Скупштине општине 
орган управе Голубац , корисник КЈП '' Голубац'' Голубац  и трактор , марке:IMT, 
регистарских ознака: POAAR-42,укупне масе: 1440 кг., власништво Скупштине општине 
орган управе Голубац, дат на коришћење КЈП '' Голубац'' Голубац.  
Мере заштите животне средине и контрола загађења:неопходно је управљање отпадом 
вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља 
људи и животне средине. 
 Обавезује се Оператер КЈП '' Голубац'' Голубац,  да неопасан отпад (наведен у тачки 1.1.) 
сакупља и разврстава на месту настанка. 
Обавезује се Оператер КЈП '' Голубац'' Голубац,  да приликом преузимања неопасног отпада 
користи адекватну опрему и да са отпадом поступа у складу са његовим својствима, 
количини, начину транспорта, складиштења и третмана. 
Обавезује се Оператер КЈП '' Голубац'' Голубац да транспорт неопасног отпада обавља 
друмским саобраћајем са адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, 
односно на начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта, 
утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне 
средине. 
Обавезује се Оператер КЈП '' Голубац'' Голубац  да транспорт предметног неопасног отпада 
врши на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи. 
Обавезује се Оператер КЈП '' Голубац'' Голубац да у случају загађења насталог у току 
транспорта неопасног отпада изврши чишћење и отклањање загађења животне средине. 
Спречавање удеса и одговор на удес:  
Мере у случају коначног престанка рада постројења: 
Извештавање: Обавезује се Оператер КЈП '' Голубац'' Голубац  да се придржава прописане 
динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом 
о управљању отпадом и посебним прописима. 
 

11. Промене: 
 а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене: 

 


