Општинска управа општине Књажевац
Одељење за привреду и друштвене делатности
На основу чл. 68 Закона о управљању отпадом („ Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 )
подносим
Захтев за промену у дозволи бр.
од
издату за обављање
делатности:

( сакупљање,транспорт, складиштење,третман и одлагање инертног и неопасног отпада)
на кп. бр.

КО

општина Књажевац.

Уз захтев прилажем следећу документацију:
1. Потврду о регистрацији;
2. Радни план постројења за управљање отпадом ( измењен и допуњен у складу са
разлозима за промену постојеће дозволе);
3. План заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара ( измењени и допуњени у
складу са разлозима за промену постојеће дозволе);
4. Изјаву о методама третмана или одлагања отпада и Изјаву о методама третмана и
одлагања остатака из постројења ( у случају проширења листе отпада са којим се
управља );
5. Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину или Студију о процени
затеченог стања ( у случају проширења капацитета, промене локације промене
технологије рада и сл.);
6. Копије одобрења и сагласности других надлежних органа издатих у складу са посебним
законима;
7. Финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете
причињене трећим лицима ( у зависности од разлог промене у дозволи);
8. Потврду о уплати административне таксе.
Трошкови поступка:
1. Републичка административна такса:
( тарифни бр. 197)
а) за решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом 5.980,00 дин.,
Жиро рачун бр: 840-742221-843-57,
Позив на бр: 97-60- 045,
Сврха уплате: Републичка административна такса,
Корисник: Приход за Буџет Републике Србије,
2. Локална административна такса:
а) По тарифном бр. 1: 126, 00 дин.
б) По тарифном бр. 3: 249,00 дин.
Жиро рачун број: 840- 742251-843-73,
Позив на број: 97-60-045,
Сврха уплате: локална административна такса,
Корисник: Приход за Општинску управу Књажевац,
Напомена: Све локалне таксе уплаћују се збирно на једној уплатници а републичка такса
на другој уплатници

Подносилац захтева
Адреса

САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ПРОМЕНУ У ДОЗВОЛИ ЗА САКУПЉАЊЕ,
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ И
НЕОПАСНОГ ОТПАДА
1. Подаци о подносиоцу захтева:
Назив,односно име; седиште,односно адреса; телеф. бр.; факс; имејл;
регистарски број; матични број и ПИБ,
2. Подаци о карактеристикама захтеване промене (разлог промене):
3. Подаци о постројењу и локацији (уколико се промена односи на
складиштење):
а) подаци о постројењу ( Назив, адреса, телефонски број, факс, e – mail адреса,
б) контакт особа,
в) подаци о локацији,
г) Подаци о капацитету постројења или промени капацитета

д) Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручан рад ( име и презиме,
школска спрема, назнака дали је дошло до промене од издавања дозволе)
ђ) Број запослених и њихове квалификације
4. Подаци о врсти, количини и пореклу отпада (навести податке за нове врсте
отпада уколико је то разлог промене):
а) врста отпада:
б) порекло отпада:
в) класификација отпада са индексним бројевима:
г) планирана годишња количина отпад

5. Кратак опис активности:
Методе и технологије које ће се користити ( при третману отпада )
а) методе:

б) технологије:
6. Подаци о опреми и уређајима који ће се користити и превозним средствима:

7. Рад постројења, затварање и рекултивација:

Подносилац захтева

