ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПИРОТА

- Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове-

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И / ИЛИ ТРАНСПОРТ
ОТПАДА

1. Подаци о подносиоцу захтева
Назив
подносиоца
захтева
Адреса
Општина
Место
Поштански
број
Улица и број
Телефон/факс
Е-mail адреса
Регистарски
број

2. Подаци о регистрацији за обављање делатности сакупљања и/или транспорта
инертног или неопасног отпада

3. Подаци о отпаду

Врста отпада

Количина отпада

3. Подаци о локацији и опреми за сакупљање

4. Подаци о превозним средствима

НАПОМЕНА: Захтев се подноси Градској управи града Пирота уколико се захтева
издавање Дозволе за сакупљање и/или таранспорт инертног и неопасног отпада на
територији града Пирота.

Датум подношења захтева
______________________

Потпис оператера
________________________

Прилози:
1. Потврда о регистрацији за обављање делатности сакупљања и/или транспорта
инертног или неопасног отпада (Извод о регистрацији привредног субјекта у регистру
привредног субјекта агенције за привредне регистре и Оснивачки акт);
2. Решење о испуњавању услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари,
из чланова 3, 5, 6 и 9 Закона о превозу у друмском саобраћају, издато од стране
министраства надлежног за послове саобраћаја ( у складу са чланом 28. Закона о
управљању отпадом и члана 42. Закона о превозу у друмском саобраћају), односно
доказ да подносилац захтева за обављање транспорта отпада има својство
превозника у складу са законима којима се уређује превоз у јавном саобраћају;
3. Подаци о власништву над возилима за превоз неопасног отпада (у власништву,
возило на лизинг, возило у закупу,..) уговор са лизинг кућом или закуподавцем са
дефинисаним појединачним правима и обавезама у погледу опремљености и
испуњавању услова;
4. Подаци о возилима за транспорт неопасног отпада: читачи и копије саобраћајних
дозвола теретних возила и приколица;
5. Докази о уплати одговарајућих административних такси за издавање предметне
дозволе;
6. Други подаци на захтев надлежног органа за издавање дозволе

Трошкови поступка:
1. Републичкa административнa таксa (тарифни број 197.):
а) за издавање дозволе за сакупљање отпада 18.730,00 дин.
б) за издавање дозволе за транспорт отпада 18.730,00 дин.
в) за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт
отпада 31.210,00 дин.
Жиро рачун број: 840-742221-843-57
Позив на број: 97-55-079
Сврха уплате: Републичка админ. такса
Корисник: Приходи за Буџет Републике Србије
2. Градске накнаде за извршене услуге:
административне таксе у износу од 150,00 динара
жиро рачун : број 840-742241843-03
позив на број 97, контролни број -079 + број ПИБ-а
сврха уплате : Градска административна такса
прималац : Градска управа Пирот

