
Прилог 1. 

ОБРАЗАЦ ЗА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ - СМЕТЛИШТА (ДЕП1 

 

ПОДАЦИ О ЈКП ПРЕДУЗЕЋУ КОЈЕ УПРАВЉА НЕСАНИТАРНOM ДЕПОНИЈОМ - 

СМЕТЛИШТЕМ 

Назив ЈКП  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Матични број предузећа  

Пун назив предузећа  

 Општина  

 Место  

 Шифра места  

Адреса Поштански број  

 Улица и број  

 Телефон  

 Телефакс  

 E mail  

Шифра претежне делатности  

 

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ЈКП ПРЕДУЗЕЋУ КОЈЕ УПРАВЉА 

НЕСАНИТАРНОМ ДЕПОНИЈОМ 

Име и презиме  

Функција  

Телефон  

E mail  

 

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ЈК 

ПРЕДУЗЕЋУ 
 

Име и презиме  

Функција  

Телефон  

E mail  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НЕСАНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ - СМЕТЛИШТУ 
 

Локација (место, насеље)  

Назив  

Географске координате N  

 E  

Заузете катастарске парцеле  

Година почетка депоновања  

Година завршетка депоновања  

 

КОЛИЧИНЕ ОТПАДА И ОБУХВАТ ПРИКУПЉАЊА ОТПАДА НА 

НЕСАНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ - СМЕТЛИШТУ 
 

Просечне годишње количине отпада, који се одлаже 

на несанитарну депонију - сметлиште (t) 

 

Градови/општине или насеља чији отпад се одлаже 

на несанитарну депонију - сметлиште 

 



ФИЗИЧКА ЗАШТИТА И ОПРЕМЉЕНОСТ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ - 

СМЕТЛИШТА 
 

Ограда око несанитарне депоније - сметлишта  

Капија/рампа на улазу  

Чуварска служба  

Колска вага  

Дренажни систем за прикупљање процедних отпадних вода  

Систем за пречишћавање процедних вода са сметлишта  

Систем за отплињавање депонијског гаса  

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О НЕСАНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ - СМЕТЛИШТУ 

Којем региону за управљање отпадом 

припада ваша општина? 

 

Са којим локалним самоуправама имате 

потписан споразум о заједничком 

регионалном управљању отпадом? 

 

Несанитарна депонија - сметлиште је: Несанитарнa депонијa - сметлиштe којa се 

трајно затвара 

Несанитарнa депонијa – сметлиштe, којa се и 

даље користи и фазно затвара 

Оперативни статус несанитарне депоније - 

сметлишта 

Активно 

Неактивно 

Да ли се на несанитaрој депонији - 

сметлишту и даље одлаже отпад 

Да 

Повремено 

Не 

Начин одлагања отпада Неконтролисано одлагање 

Разастирање отпада уз сабијање и равнање 

Слој по слој 

По касетама 

Да ли се врши прекривање инертним 

материјалом 

Да 

Делимично 

Не 

Период за који се предвиђа трајање и 

експлотација несанитарне депоније - 

сметлишта 

Сметлиште треба што пре санирати и 

затворити 

До 3 године експлоатације 

Од 3 до 5 година експлоатације 

Више од 5 година експлоатације 

Да ли се врши и води евиденција о 

количинама и врстама отпада, који се 

одлаже 

Да 

Не 

Да ли се несанитарна депонија - сметлиште 

или њен део налази у поплавном подручју 

Да 

Не 

 

САНАЦИЈA, РЕКУЛТИВАЦИЈA И ЗАТВАРАЊE НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ - 

СМЕТЛИШТА 

Да ли је за несанитарно сметлиште израђен Пројекат 

санације, затварања и рекултивације? 

Да 

Не 

Које године?   

Да ли је прибављена сагласност на Пројекат санације, 

затварања и рекултивације? 

Да 

Не 

Које године?   

Да 



Да ли се изводе радови по Пројекту санације, затварања и 

рекултивације 

Делимично 

Не 

Који радови се изводе по Пројекту санације, затварања и 

рекултивације 

Санација 

Затварање 

Рекултивација 

Да ли се спроводе мере заштите животне средине прописане 

Пројектом санације, затварања и рекултивације 

Да 

Делимично 

Не 

Да ли се спроводи мониторинг прописан Пројектом санације, 

затварања и рекултивације 

Да 

Делимично 

Не 

Није применљиво 

Да ли је потребна израда новог или ажурирање постојећег 

Пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарног 

сметлишта? 

Да 

Не 

 

 


