
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА 

РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, 

ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

1. Регистарски број:03 

2. Број досијеа:501-93/2013-04 

 

 

3. 

                                                                                    Сакупљање 

                                                                                    Транспорт            

Врста дозволе за управљање дозволом                  Складиштење   

                                                                                    Третман   

                                                                                    Одлагање 

 

4. 

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које 

има својство превозника коме је издата дозвола: КЈП „Златибор“, ул. Прве 

партизанске болнице бр. 7., Златибор  

Регистарски број или име и лични број:матични број 17187961. 

 

 

5. 

Назив оператера постројења за транспорт отпада коме је издата дозвола: КЈП 

„Златибор“, ул. Прве партизанске болнице бр. 7., Златибор. 

Регистарски број или име и лични број: матични број  17187961 . 

 

6. 

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Сакупљање и 

транспорт неопасног отпада на територији општине Чајетина.  

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

8. Број и датум издавања дозволе:03,  27.09.2013. године. 

 

9. 

  Рок важности 

дозволе од 27.09.2013. до 27.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада: 

 

 

Врста и количина отпада: (15 01 01), (15 01 02), (15 01 04), (15 01 07), (20 01 10), 

(20 01 02), (20 01 08), (20 01 10), (20 01 11), (20 01 38), (20 01 39), (20 01 40), (20 

02 01), (20 02 02), (20 03 01), (20 03 02), (20 03 07), (17 01 07), (16 01 03). 

 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Сакупљање и транспорт неопасног 

отпада на територији општине Чајетина.  

Начин управљања отпадом: Сакупљање се врши одлагањем смећа у контејнере и 

канте, које се затим празне у специјализована за то возила и исти превозе до 

трансфер станице. Сакупљање се врши у 263 контејнера запремине 900 l, 33 

канте 120 l, 1 ЕКО контејнер, 3 контејнера 110 l, 8 контејнера 1 100 l, 11 корпи за 

отпадке са калотом, 4 канте 120 l, 74 дрвене корпе. 

Превозно средство:  4 аутосмећаре, 5 камиона, 1 трактор са приколицом, 2 

цистерне, 1 трактор гусеничар. 



Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

- забрањено је мешање са другом врстом отпада, 

-обавезно је попуњавање Документа о кретању отпада, 

-обавеза чувања Документа о кретању је две године, 

-обавеза вођења евиденције о преузетим количинама отпада, 

-отпад може предавати оператерима који имају дозволу за складиштење и/или 

третман и/или одлагање неопасног отпада, 

-сакупљање и транспорт вршити искључиво на локацији за коју је дозвола издата, 

 

Спречавање удеса и одговор на удес:/ 

 Мере у случају коначног престанка рада постројења:/  

Извештавања: 

 

11. 

Промена: 

а) измена дозволе 

б) одузимање дозволе 

12. Напомена: 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

 Славица Дидановић 

 

 


