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 Општинска управа Прибој – Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-

стамбене и имовинско-правне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (Сл. 

Гласник РС“, бр. 36/09 и 88/2010), објављује 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА 

 ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ  

И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА 

 

 

 Аутопревозничко-угоститељска радња „Кико-Пром“ Прибој, поднела је Општинској 

управи Прибој захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у 

Прибоју у улици IV Санџачке бригаде, на кат. парцели број 1916/3 КО Рача. Уз захтев за 

издавање дозволе приложено је:  

 Решење о регисрацији - рег. бр. код АПР-а 61229051, 

 Радни план за управљање отпадом, 

 План заштите од удеса, 

 План за затварање постројења, 

 Изјава о методама третмана отпада, 

 Изјава о методама третмана  и одлагања остатака из постројеа,  

 Решење Општинске управе којим је потврђено да није потребна израда студије о 

процени утицаја на животну средину, 

 Полиса осигурања 

 

 

Технологија рада са отпадним материјама обухвата следеће групе општих поступака: 

 

 - Преузимање (откуп) и пријем отпадних материја, 

 - Поступци нужног третмана отпада којим се исти претвара у секундарне сировине, 

 - Транспорт материјала унутар локације, 

 - Складиштење материјала унутар локације, 

 - Опрема секундарних сировина, 

         - Формирање документације предвиђене законским прописима из области управљања 

отпадом 

 

Технолошки поступци третмана секундарних сировина обухватају: 

 

 - Преузимање и пријем секундарних сировина од организација које се баве прометом и 

примарном рециклажом отпада, 

 - Третман секундарних сировина у виду разврставања, сечења ручно и аутогено и 

балирања, 



 

 

 -    Ручни транспорт унутар локације, 

 Складиштење материјала, 

 Отпрема секундарних сировина 

 

 

Процеси третмана отпадних материјала на овој локацији биће: 

 

 Класирање и идентификација, 

 Поступци резања метала, балирања пластике и балирања папира 

 

 

 Заинтересована лица могу извршити увид у поднети захтев за издавање дозволе у 

периоду од 05.06.2013. године до 11.06.2013. године, сваког радног дана од 08 до 14 сати у 

канцеларији Општинске управе  број 40, и у наведеном периоду доставити мишљења и 

предлоге. 

 

 

 

        Руководилац Одељења, 

             Елвис Мујовић 


