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: 501-41/2021-IV/02
Дана: 22.3.2021. године
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О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА
САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
Општинска управа општине Апатин обавештава јавност да је оператер Саша Балог
ПР Трговина на велико отпацима и остацима "САЛЕЕ АПА" Апатин, ул. М. Растовића бр. 9
Апатин, матични број 66038165, 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. Циглане бб у
Апатину, на кат.парцели број 8910/4 к.о. АПАТИН.
Уз захтев оператер је приложио следеће:
1. извод из АПР-а,
2. уговор о закупу земљишта – пословног простора од 9.2.2021. године за парцелу број
8910/4 к.о. Апатин,
3. одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање
отпадом са потврдом од МУП-а Републике Србије да то лице није кажњавано за било
које кривично дело,
4. фотокопија дипломе о завршеној средњој школи са потврдом о поднетој пријави за
обавезно социјално осигурање за квалификовано лице одговорно за стручни рад за
управљање отпадом,
5. уговор о пословно-техничкој сарадњи са оператером који има дозволу за складиштење
односно третман неопасног отпада,
6. купопродајни уговор за опрему за обављање предметне делатности – пластични
контејнери
7. уговор о закупу возила с електронски очитаном саобраћајном дозволом
8. 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
22.3.2021.-26.3.2021. године, у времену од 9 до 13 часова.
У наведеном року, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву оператера
Саша Балог ПР Трговина на велико отпацима и остацима "САЛЕЕ АПА" Апатин за
издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада.

