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Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење 

и третман неопасног отпада у постројењу које се налази на кат. парци бр. 116/3 К.О. 

Александрово, на територији општине Мерошина, носилац пројекта ''B&S SALDARE'' 

ДОО  Мраморски пут бб, Мраморско брдо бб – „Складиштење и третман неопасног 

металног отпада са високим садржајем алуминијума и калаја“. 

 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 измену интегралне дозволе за складиштење и третман 

неопасног отпада на територији општине Мерошина 

 

          Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта ''B&S SALDARE'' ДОО  

Мраморско брдо бб - „Складиштење и третман неопасног металног отпада са високим 

садржајем алуминијума и калаја“, регистрован 19.10.2020. године у Агенцији за 

привредне регистре (Mатични број: 21624039, ПИБ: 112188748), поднео захтев број 501-

619/4 од 13.12.2022.године, за измену интегралне дозволе за складиштење и третман 

отпада који је класификован као отпад који није опасан, у постројењу које се налази на 

кат. парцели бр. 116/3  КО Александрово, Мраморско брдо бб, на територији општине 

Мерошина. Оператер у постројењу врши складиштење и третман неопасног отпада, 

сировина у облику метала са високим садржајем алуминијума и калаја - индексног броја: 

12 01 01 стругање и обрада ферометала, 12 01 02 – прашина и честице ферометала, 12 01 

13 – отпади од заваривања, 17 04 02 – алуминијум, 17 04 06 – калај, 19 12 03 – обојени 

метали, 10 08 11 – згура и пливајућа пена/шљака другачија од оних наведених у 10 08 

10, 06 03 16 – оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15, 12 01 03 – стругање 

и обрада обојених метала, 12 01 04 – прашина и честице обојених метала, 15 01 04 – 

метална амбалажа, 16 01 17 – ферозниметал, 16 01 18 – обојениметал, 17 02 01 – дрво, 

17 04 01 – бакар, бронза, месинг, 17 04 03 – олово, 17 04 04 – цинк, 17 04 05 – гвожђе и 

челик, 17 04 07 – мешани метали, 17 04 11 – каблови другачији од оних наведених у 17 

04 10, 19 10 01 – отпад од гвожђа и челика, 19 10 02 – отпад од обојених метала, 19 12 02 

– метали који садрже гвожђе, 19 12 07 – дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06, 20 

01 40 - метали у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

(''Службени гласник РС''бр.56/10). 

У измени дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, додаје се индексни 

број 15 01 03 – дрвена амбалажа. 



 

Постројење је укупне површине 660 m² од чега се за складишни простор користи 

локацијa постројења у једном делу производног погона у контејнере намењене за 

складиштење ове врсте отпада. 

Предвиђени максимални капацитет складиштења неопасног отпада износи 45 t на 

дневном нивоу. 

   

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и 

јавности је 3. фебруар 2023. 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. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 

Број: 501- 619/4 

У Мерошини, 19.01.2023 год. 
 

                                                                         

 

 


