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: 501-44/2019-IV/02
Дана: 28.03.2019. године
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О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛAДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН
ОТПАДА - ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
Општинска управа општине Апатин обавештава јавност да је АД "АПОС" Апатин,
ул. Сомборска бр. 28 Апатин, матични број 08114749, поднело захтев за издавање дозволе за
СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ
УПОТРЕБУ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - ДРВЕНИХ ПАЛЕТА У ПОСТОЈЕЋЕМ
ПОСТРОЈЕЊУ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ, на кат.парц. 7358 к.о.
АПАТИН.
Уз захтев оператер је приложио следеће:
- 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,
- изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења отпада и изјаву о методама
третмана, поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења,
- полису осигурања од одговорности,
- копију плана и препис листа непокретности број:515 к.о.Апатин од 18.2.2019. године,
- податке о квалификаваном лицу одоговорном за стручни рад у постројењу.
Третман неопасног отпада: дрвених палета, подразумева репарацију истих при чему настаје
мања количина неопасног дрвеног отпада и отпадних ексера и комерцијални производ,
поправљене дрвене амбалажне палете које се поново користе за поновну употребу као терцијарна
амбалажа.
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 28.03.2019.-5.4.2019. године, у времену од 9 до 14 часова.
У наведеном року, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву АД
"АПОС" Апатин, ул. Сомборска бр. 28, за издавање дозволе за складиштење и третман
неопасног отпада: припрема за поновну употребу дрвених палета у постојећем постројењу за
управљање неопасним отпадом.

