
 
РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

 

1. Регистарски број:  004 

2. Број досијеа:  III-06-501-54/2010 

3. Врста дозволе за управљање отпадом 
сакупљање, транспорт и привремено 
складиштење инертног и неопасног отпада 
(отпадно гвожђе и отпадни обојени метали 
индексних бројева 160117 и 160118) 

  Сакупљање      ДА   
  Транспорт        ДА     
  Складиштење  ДА (привремено) 
  Третман              - 
  Одлагање            - 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које 
има својство превозника коме је издата дозвола:„Боја Милованов ПР, Радња за 
рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ, Кикинда, Косовска 13“ 
Регистарски број или име и лични број:регистрација предузећа за обављање 
потребне делатности у АПР Београд број БП 26252/2010 од дана 04.03.2010. године 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола:„Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и трговину 
ФЕРОПРОМ, Кикинда, Косовска 13“ 
Регистарски број или име и лични број:регистрација предузећа за обављање 
потребне делатности у АПР Београд број БП 26252/2010 од дана 04.03.2010. године 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:сакупљање, транспорт и 
привремено складиштење инертног и неопасног отпада (отпадно гвожђе и отпадни 
обојени метали индексних бројева 160117 и 160118) 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине општинске управе 
Кикинда 

8. Број и датум издавања дозволе: III-06-501-54/2010 од дана 26.07.2010. 

9. Рок важности  
дозволе:  5 година 

од 
26.07.2010.

 до 
26.07.2015. 

 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање отпада: 
 
Врста и количина отпада:отпадно гвожђе и отпадни обојени метали индексних 
бројева 160117 и 160118 
Локација, капацитет постројења и кратак опис: Постројење за привремено 
складиштење отпадног гвожђа „Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и 
трговину ФЕРОПРОМ“ Кикинда, налази се у стамбеној зони у улици Косовска 13, на 
кат.парц. бр. 8712/1 и 8713 КО. Оператер не може допремити већу количину отпада од 
складиштних капацитета простора. Пројектовани капацитет простора је 100 тона. 
Начин управљања отпадом:Током рада постројења за управљање отпадом обавезује се 
оператер да прати и контролише могући утицај емисија загађујућих материја у ваздух, 
воду, земљиште, буку, као и да континуирано спроводи мере у циљу њиховог смањења и 
спречавања, у складу са законском регулативом. 
Превозно средство: Превоз отпада од добављача се договара са посредницима, али је 
омогућен и превоз од стране  „Радње за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“ 
сопственим камионом. 



Мере заштите животне средине и контрола загађивања:Обавезује се оператер да у 
току рада постројења прати следеће параметре: 

 емисију у ваздух 
 буку и вибрације 
 да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и 

подземних вода  
Спречавање удеса и одговор на удес: 
Мере у случају коначног престанка рада постројења:Обавезује се оператер да може 
затворити постројење  када оствари услове   за затварање и након одобрења надлежног 
органа. Дефинитивни престанак рада постројења спровести по Предлогу плана 
затварања предузећа који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као 
пратећу документацију. 
Извештавања: 
Обавезује се оператер „Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“ да се 
придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и 
институцијама у складу са Законом о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС”, број 
36/2009 и  88/2010) и посебним прописима. 

11. Промене: 
а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене 
 
 
 

СЕКРЕТАР 
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет 


