МЕМОРАНДУМ НОСИОЦА ПРОЈЕКТА

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет: Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе
прибављања дозволе за складиштење неопасног отпада

На основу члана 61. Закона о управљању отпадом («Службени
гласник Републике Србије», број 36/09 и 88/10), подносим захтев за
издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за
складиштење неопасног отпада на кат. парц. број ________, к.о.
______, на територији општине Кула.

У прилогу достављам податке и документацију:
1) податке о оператеру
2) податке о постројењу и локацији
3) податке о капацитету постројења
4) податке о врсти и карактеру отпада
5) кратак опис активности
6) решење о регистрацији из АПР-а
7) изјава о одговорном лицу за стручни рад
8) уверење да одговорно лице није кривично кажњавано
9) фотокопија радне књижице и дипломе
10) копија плана парцеле и препис поседовног листа
11) уговор о закупу пословног простора
12) уговор о пословној сарадњи
13) финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај
удеса или
штете причињене другим лицима
14) доказ о уплати републичке административне таксе у износу од _______ динара на
жиро рачун 840-742221843-57 позив на број 26-218 и општинске административне таксе за
захтев у износу од ________ динара на жиро рачун 840-742251843-73 позив на број 26-218

Потпис и печата оператера

1)
2)
3)
4)
5)
-

подаци о оператеру
назив оператера
адреса
место, општина
телефон
регистарски/матични број
шифра делатности
подаци о постројењу и локацији
назив, адреса, број телефона, катастарска парцела број
контакт особа
врста постројења
квалификовано лице одговорно за стручни рад
број запослених и њихове квалификације
подаци о капацитету постројења за складиштење отпада
подаци о врсти и карактеру отпада
врста отпада
класификација отпада
планирана годишња количина складиштења отпада
кратак опис активности
методе и технологије које ће се користити
подаци о опреми и уређајима који ће се користити
рад постројења, затварање и рекултивација

