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

ОБАВЕШТЕЊЕ

Удружење Кластер Рециклажа Југ, са садиштем у Нишу, у улици
Добричка број 2, матични број: 28017006, ПИБ: 106672852, овој Управи
поднело је Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног
отпада на територији Града Ниша, број 313-13/2014-09 од 20.01.2014. године,
индексних бројева:
- 08 03 18: отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08
03 17;
- 08 03 99: отпади који нису другачије специфицирани, из групе отпада од
производње, формулације, снабдевања и употребе штампарског мастила;
- 15 01 01: папирна и картонска амбалажа;
- 15 01 02: пластична амбалажа;
- 15 01 03: дрвена амбалажа;
- 15 01 04: метална амбалажа;
- 15 01 06: мешана амбалажа;
- 16 02 14: одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02
13;
- 16 02 16: компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних
наведених у 16 02 15;
- 17 02 01: дрво;
- 17 02 02: стакло;
- 17 02 03: пластика;
- 17 04 01: бакар, бронза, месинг;
- 17 04 02: алуминијум;
- 17 04 05: гвожђе и челик;
- 17 04 07: мешани метали;
- 17 04 11: каблови другачији од оних наведених у 17 04 10;
- 19 02 10: сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19
02 09;
- 19 02 99: отпади који нису другачије специфицирани изу групе отпада
од аеробног третмана чврстих отпада;
- 19 12 01: папир и картон;
- 19 12 02: метали који садрже гвожђе;
- 19 12 03: обојени метали;
- 19 12 04: пластика и гума;

- 19 12 05: стакло;
- 19 12 07: дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06;
- 19 12 10: сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада);
- 20 01 01: папир и картон;
- 20 01 36: одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне
наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35;
- 20 01 39: пластика;
- 20 01 40: метали.
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 Града Ниша, ул. Генерала
Транијеа 11а, канцеларија 24, сваког радног дана у термину од 08-10 часова, у
року од десет дана од дана објављивања.
Обрадио:
Ивана Милошевић
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