На основу члана 69 Закона о управљању отпадом („Службени гласник
РС“, број 36/2009 и 88/2010), Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, издаје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Војкан Јовановић ПР Радња за откуп секундарних сировина „ЕКО
ИМПЕХ“ Ниш, са седиштем у Нишу, у улици Симе Матавуља број 2, матични
број: 63579904, ПИБ: 108620209, овој Управи је поднела Захтев број
313-107/2015-09 од 19.06.2015. године за издавање дозволе за сакупљање
неопасног металног отпада на територији Града Ниша, сврстаног у индексне
бројеве:
-

12 01 03: стругање и обрада обојених метала;
16 01 18: обојени метал;
17 04 01: бакар, бронза, месинг;
17 04 02: алуминијум;
17 04 03: олово;
17 04 04: цинк;
17 04 05: гвожђе и челик;
17 04 06: калај;
17 04 07: мешани метали;
17 04 11: каблови другачији од оних наведених у 17 04 10;
19 12 02: метали који садрже гвожђе;
19 12 03: обојени метали.

Дописом од 10.07.2015. године Радња за откуп секундарних сировина
„ЕКО ИМПЕХ“ Ниш је обавестила ову Управу о допуни предметног захтева
додатним врстама неопасног отпада које планира да сакупља на територији
Града Ниша, сврстаних у индексне бројеве:
-

04 01 09: отпади од кројења и завршне обраде;
04 01 99: отпади који нису другачије специфицирани из групе отпада
из индустрије коже и крзна;
04 02 09: отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил,
еластомер, пластомер);
04 02 15 : отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у
04 02 14;
04 02 21: отпади од непрерађених текстилних влакана;
04 02 22: отпади од прерађених текстилних влакана;

-

04 02 99: отпади који нису другачије специфицирани из групе отпада
из текстилне индустрије;
12 01 01: стругање и обрада ферометала;
12 01 02: прашина и честице ферометала;
12 01 04: прашина и честице обојених метала;
15 01 01: папирна и картонска амбалажа;
15 01 02: пластична амбалажа;
15 01 03: дрвена амбалажа;
15 01 04: метална амбалажа;
15 01 05: композитна амбалажа;
15 01 06: мешана амбалажа;
15 01 09: такстилна амбалажа;
19 12 01: папир и картон;
19 12 04: пластика и гума;
19 12 08: текстил;
20 01 01: папир и картон;
20 01 10: одећа;
20 01 11: текстил.

Сва заинтересована лица могу извршити увид у податке и захтев
оператера, као и доставити мишљења и предлоге у просторијама Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, ул. Генерала Транијеа 11а,
канцеларија 24, сваког радног дана у термину од 08-10 часова, у року од десет
дана од дана објављивања.
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