
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ      

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,         

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  

Брoj: 313-343/2010-09 

Ниш, 15.08.2016. год. 

 

На основу члана 36, 37, 63 и 69 и Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Управа за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај, издаје следеће: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Предузеће за унутрашњу и спољну трговину „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о. Београд, са 

седиштем у Београду, Аутoпут за Нови Сад 74, матични број: 17171631, ПИБ: 

100195630, овој Управи подело је Захтев за измену и допуну дозволе за складиштење и 

третман неопасног отпада, број 313-343/2010-09 од 27.09.2012. године,  на издвојеној 

локацији у Нишу, у улици Ивана Милутиновића број 56. 

Оператер „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о. Београд изменом и допуном дозволе планира 

проширење локације постројења за складиштење и третман неопасног отпада у Нишу 

на нову катастарску парцелу број 1954/4 КО Бубањ – Ниш, у оквиру исте адресе, на 

којој се налази простор под надстрешницом површине 745m² предвиђен за обављање 

наведених делатности, као и додавање нових врста отпада за складиштење и третман на 

предметној локацији, сврстаних у индексне бројеве: 

 04 02 09 - отпади од мешовитих материјала; 

 15 01 03 – дрвена амбалажа;  

 15 01 04 – метална амбалажа; 

 15 01 09 – текстилна амбалажа; 

 17 02 01 - дрво; 

 17 02 02 - стакло; 

 19 12 08 - текстил 

 20 01 02 - стакло; 

 20 01 11 - текстил; 

 20 01 38 - дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37; 

 20 01 40 - метали 

Сва заинтересована лица могу извршити увид у податке и захтев оператера 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 11-13 часова, у року од десет дана од дана објављивања. 

 

Обрадио 

Ивана Милошевић 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

 

Хранислав Ђорђевић 

 


