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О    Б    А    В    Е    Ш    Т    Е    Њ     Е 
 

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 
 САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА 

  
 

Општинска управа  општине Апатин обавештава јавност да је оператер Друштво за 
промет и услуге "EURO BRASS" доо  Апатин, ул. Трг Ослобођења бр. 9  Апатин, матични број 
21459810,  поднео захтев за издавање дозволе за САКУПЉАЊЕ  И ТРАНСПОРТ 
НЕОПАСНОГ ОТПАДА (отпадно гвожђе и метали, индексни број 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 
17 04 01, 17 04 02, 19 12 02, 19 12 03 и 20 01 40) на локацији постројења где ће се вршити 
прелиминарно складиштење отпада за потребе транспорта  у ул. Кружни насип бб у Апатину, 
на кат.парцели број 8022/3 к.о. АПАТИН. 
  

Уз захтев оператер је приложио следеће: 
 
1. извод из АПР-а са решењем о промени података у вези пословног имена тако да се 

брише "STANKOVIĆ METALI" доо Апатин, а уписује "EURO BRASS" доо  Апатин, 
2. купопродајни уговор  од 24.6.2020. године закључен између продавца Лучић Драгана из 

Суботице као продавца с једне стране и Друштва за промет и услуге "STANKOVIĆ 
METALI" доо Апатин, ул. Трг Ослобођења бр. 9  Апатин као купца  с друге стране за 
парцелу број  8022/2 и 8022/3 к.о. Апатин  са солемнизационом клаузулом овереном од 
стране јавног бележника из Апатина под бројем ОПУ: 543-2020 од 24.6.2020. године, 

3. одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање 
отпадом са уверењем од основног суда у Сомбору да за то лице није покренута истрага 
за кривична дела и њихове надлежности, 

4. уговор о раду на неодређено време између послодавца "EURO BRASS" доо  Апатин и 
Крижај Томажа као  квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање 
отпадом,  

5. уговор о пословно-техничкој сарадњи са оператером који има дозволу за складиштење 
односно третман неопасног отпада, 

6. уговор о закупу возила с електронски очитаном саобраћајном дозволом 
7. доказ о уплати административне таксе. 

 
 

Сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадног гвожђа и метала  се врши на 
територији општине Апатин тако што се од физичких и правних лица отпад преузима и превози до 



локације постројења где врши се разврставање и прелиминарно складиштење отпада у пластичним 
контејнерима за потребе транспорта до оператера који има дозволу за складиштење и/или третман.    

Увид у податке и документацију из захтева оператера може се извршити у просторијама 
Општинске управе општине Апатин, Средња бр. 1а, први спрат, соба број 1, у периоду од 
17.12.2020.-23.12.2020. године, у времену од 9 до 13 часова. 

У наведеном року, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву Друштва за 
промет и услуге "EURO BRASS"  доо Апатин, ул. Трг Ослобођења бр. 9  Апатин за издавање 
дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада. 
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