Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за стамбено-комуналну делатност,
заштиту животне средине, урбанизам,
грађевинске и имовинско-правне послове
Број: 501-192/2016-IV/02
Дана: 01.03.2017. године
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О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И БИОЛОШКИ
ТРЕТМАН (КОНТРОЛИСАНО КОМПОСТИРАЊЕ ) НЕОПАСНОГ ОТПАДА:БИЉНИ
ОТПАД ОД ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ПОВРЋА
Општинска управа општине Апатин обавештава јавност да је «Лучић-Пригревица„
АД Нови Сад, огранак Стапарски пут Пригревица, Карађорђева бб, матични број 08027951,
поднело захтев за издавање дозволе за СКЛАДИШТЕЊЕ (привремено чување) НЕОПАСНОГ
ОТПАДА:БИЉНИ ОТПАД ОД ПРЕРАДЕ ПОВРЋА, УЗ БИОЛОШКИ ТРЕТМАН
(КОНТРОЛИСАНО КОМПОСТИРАЊЕ), НА ПОСТОЈЕЋЕМ ПЛАТОУ ФАРМЕ У
ПРИГРЕВИЦИ, на кат.парц. 4261 к.о. Пригревица.
Уз захтев инвеститор је приложио:
- потврду о регистрацији
- радни план постројења за управљање отпадом
- образложење да сходно закону није потребна израда Плана и Правила заштите од пожара
- план за затварање постројења
- образложење да сходно закону није потребна израда плана заштите од удеса
- решење надлежног органа да за предметни пројекат није потребна израда студије о
процени утицаја на животну средину
- полиса осигурања од одговорности
- потврда о уплати административне таксе
Билошки третман неопасног отпада:биљни отпад из прераде поврћа, је процес разградње
биоразградивог органског отпада ради искоришћења вредности отпада добијањем компоста ради
одлагања на обрадиво земљиште чиме се побољшава структура пољопривредног земљишта.
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 01.03.2017.-10.03.2017. године, у времену од 9 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може
доставити мишљења о захтеву «Лучић-Пригревица„ АД Нови Сад, огранак Стапарски пут
Пригревица, Карађорђева бб, за издавање дозволе за складиштење (привремено чување) неопасног
отпада: биљни отпад из прераде поврћа уз билошки третман (контролисано компостирање) НА
ПОСТОЈЕЋЕМ ПЛАТОУ ФАРМЕ У ПРИГРЕВИЦИ, на кат.парц. 4261 к.о. Пригревица

