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О    Б    А    В    Е    Ш    Т    Е    Њ     Е 
 

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН 
(ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ) НЕОПАСНОГ ОТПАДА:ОТПАДНИ ПЕПЕО УГЉА 

 
Општинска управа  општине Апатин обавештава јавност да је «SAINT –GOBAIN „ 

ДОО БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина број 115 д, матични број 17379151,  поднело захтев за 
издавање дозволе за ТРЕТМАН (ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ) НЕОПАСНОГ ОТПАДА : 
ОТПАДНИ ПЕПЕО, У ПОСТОЈЕЋЕМ ПОГОНУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕПИЛА ЗА 
КЕРАМИКУ И ТЕРМОИЗОЛАЦИЈУ У АПАТИНУ, на кат.парц. 6358 КО Апатин. 
  

Уз захтев инвеститор је приложио: 
 

 - потврду о регистрацији 
 - радни план постројења за управљање отпадом 
 - правила заштите од пожара 
 - план за затварање постројења 
 - образложење да сходно закону није потребна израда плана заштите од удеса 
 - решење-сагласност на студију о процени утицаја на животну средину 
 - полиса осигурања од одговорности  
 - потврда о уплати административне таксе 
 

Третман (поновно искоришћење) неопасног отпада: отпадни пепео угља, је процес 
производње лепка за керамику у постојећем постројењу "сива линија" при чему је отпадни пепео 
једна од сировина. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у 
просторијама Општинске управе општине Апатин, Средња бр. 1а, први спрат, соба број 1, у 
периоду од 28.03.2016.-11.04.2016. године, у времену од 9 до 14 часова. 

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може 
доставити мишљења о захтеву «SAINT –GOBAIN „ ДОО БЕОГРАД за издавање дозволе за 
третман (поновно искоришћење) неопасног отпада: отпадни пепео угља произвођача отпада ПД 
"Термо електране Никола Тесла" доо Обреновац У ПОСТОЈЕЋЕМ ПОГОНУ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКУ И ТЕРМОИЗОЛАЦИЈУ У АПАТИНУ, на 
кат.парц. 6358 КО Апатин.  
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