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Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и 

складиштење неопасног отпада у постројењу за управљање отпадом које се налази на 

кат. парцели бр. 138/4 К.О. Александрово, на територији општине Мерошина, носилац 

пројекта Радња за производњу, услуге и промет ''АL-ОX MILENKOVIĆ'' - Мраморско 

брдо – „Постројење за управљање отпадом – за складиштење неопасног отпада“. 

 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 Радња за производњу, 

услуге и промет ''АL-ОX MILENKOVIĆ'' - Мраморско брдо – „Постројење за 

управљање отпадом – за складиштење неопасног отпада“, регистрован дана 

19.05.2006.године у Агенцији за привредне регистре (Mатични број: 56747567, ПИБ: 

104002484), поднео захтев број 501- 695 од 31.08.2022. године, за издавање интегралне 

дозволе за управљање отпадом који је класификован као отпад који није опасан, у 

постројењу које се налази на кат. парцели бр.138/4 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).                                                                                                      

Капацитет складишта је до 2 тоне металног отпада. Предвиђени месечни проток 

металног отпада који ће се привремено складиштити износиће 2 тоне.                                                                

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 

МУП-а РС Сектора за ванредне ситуације управа у Нишу, План за затварање 

постројења, Изјаву о методама третмана или одлагања отпада, Решење бр.501-131 од 

02.03.2015.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 и доказ о уплаћеним административним таксама. 
     



Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и 

јавности је 30.11.2022. 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: 501-695/1 

У Мерошини, 15.11.2022 год. 
 

                                                                         

 

 


