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Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење неопасног
отпада у постројењу које се налази на кат. парци бр. 79/1 и 80/4 К.О. Александрово, на
територији општине Мерошина, носилац пројекта СР ''НИСАР'' Стојановић Тихомир
ПР, Зрењанин – „Складиштење и припрема неопасног отпада за транспорт“.
Општинска управа општине Мерошина, на основу члана 63. став 3. Закона о
управљању отпадом (“Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10 и 14/16) објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на
територији општине Мерошина
Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта СР ''НИСАР'' Стојановић
Тихомир ПР, Зрењанин - „Складиштење и припрема неопасног отпада за транспорт“,
регистрован 22.05.1998. године у Агенцији за привредне регистре (Mатични број:
54284462, ПИБ: 100650777), поднео захтев број 501- 278 од 03.02.2022. године, за
издавање дозволе за складиштење отпада који је класификован као отпад који није
опасан, у постројењу које се налази на кат. парцели бр. 79/1 и 80/4 КО Александрово,
Мраморско брдо бб, на територији општине Мерошина. Оператер у постројењу врши
складиштење неопасног отпада класификованог у складу са Правилником о
категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник РС'' број
56/10).
Складишни простор постројења користи отворено складиште површине 1435 m² у
једном делу постројења и затворено складиште површине 623 m² у другом делу
постројења. Предвиђени дневни максимални капацитет складиштења износи 470
tona/dan.
Оператер постројења је уз захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада
доставио следећу документацију прописану Законом о управљању отпадом (“Службени
гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10 и 14/16) и то: Извод из АПР-а о регистрацији фирме за
обављање потребне делатности, Радни план постројења за управљање отпадом, Решење
бр. 01-12243/11-4 од 20.03.2015. године МУП-а РС Сектора за ванредне ситуације
управа у Нишу, План за затварање постројења, Изјаву о методама третмана или
одлагања отпада, Решење бр.501-150 од 10.03.2015.године, издато од Општинске
управе општине Мерошина којим се утврђује да за предметни пројекат није потребна
израда Студије о процени утицаја на животну средину, решења и уверења других
надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању
полиса број 00050879-3 и доказ о уплаћеним административним таксама.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и
јавности је 4. април 2022. године.
Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у канцеларији
бр.15 Општинске управе општине Мерошина, Цара Лазара 17, Мерошина, радним
данима у времену од 10 до 15 часова.
Број: 501- 278/1
У Мерошини, 23.03.2022 год.

