РЕГИСТАР
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
1. Регистарски број: 006
2. Број досијеа: III-06-501-20/2011
3. Врста дозволе за управљање отпадом сакупљање, транспорт,
складиштење и третман неопасног отпада (неопасни метални
отпад, неопасне алкалне батерије, акумулатори, истрошени
катализатори, пластика, гуме,дрво, стакло, папир, картон, одећа
и текстил).

Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

ДА
ДА
ДА
ДА
-

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: Боја Милованов, ЈМБГ: 01019598450019
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 04.03.2010. године
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: сакупљање, транспорт,
складиштење и третман неопасног отпада
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-06-501-20/2011 од дана 11.04.2011.
9. Рок важности дозволе:
- за сакупљање и транспорт
отпада: 5 година

од
11.04.2011.

до
11.04.2016.

- за складиштење и третман
отпада: 10 година

од
11.04.2011.

до
11.04.2021.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о
категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Сл. Гласник РС”, број 56/2010) и то
Неопасан отпад:
 отпад од метала ( 02 01 10 )
 отпадна кора и плута ( 03 01 01 )
 пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне
супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 ( 03 01 05 )
 отпад од коре и дрвни отпад ( 03 03 01 )
 отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи ( 03 03 08 )
 отпади од кројења и завршне обраде ( 04 01 09 )
 отпади од прерађених текстилних влакана ( 04 02 22 )













































отпадна пластика (07 02 13 )
отпади од прераде шљаке ( 10 02 01 )
отпад од млевења ( 10 02 10 )
отпадна глиница ( 10 03 05 )
шљаке из примарне и секундарне производње ( 10 05 01 )
остале чврсте честице и прашина ( 10 06 04 )
шљака из пећи ( 10 10 03 )
језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних
наведених у 10 10 05 ( 10 10 06 )
отпади из процеса глазирања другачији од оних наведених у 10 12 11 ( 10 12 12 )
стругање и обрада ферометала ( 12 01 01 )
прашина и честице ферометала ( 12 01 02 )
стругање и обрада обојених метала ( 12 01 03 )
прашина и честице обојених метала ( 12 01 04 )
обрада пластике ( 12 01 05 )
папирна и картонска амбалажа ( 15 01 01 )
пластична амбалажа ( 15 01 02 )
дрвена амбалажа ( 15 01 03 )
метална амбалажа ( 15 01 04 )
композитна амбалажа ( 15 01 05 )
мешана амбалажа ( 15 01 06 )
стаклена амбалажа ( 15 01 07 )
текстилна амбалажа ( 15 01 09 )
апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији
од оних наведених у 15 02 02 (15 02 03 )
отпадне гуме ( 16 01 03 )
отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте ( 16 01
06 )
кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11 (16 01 12 )
резервоари за течни гас ( 16 01 16 )
ферозни метал ( 16 01 17 )
обојени метал ( 16 01 18 )
пластика ( 16 01 19 )
стакло ( 16 01 20 )
компоненте које нису другачије специфициране (16 01 22 )
одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
( 16 02
14 )
друге батерије и акумулатори ( 16 06 05 )
отпади који нису другачије специфицирани ( 16 07 99 )
истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум,
иридијум или платину [ изузев 16 08 07 ] ( 16 08 01 )
бетон ( 17 01 01 )
цигле ( 17 01 02 )
цреп и керамика ( 17 01 03 )
мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од
оних наведених у 17 01 06 ( 17 01 07 )
дрво ( 17 02 01 )
стакло ( 17 02 02 )
пластика ( 17 02 03 )











бакар, бронза, месинг ( 17 04 01 )
алуминијум ( 17 04 02 )
олово ( 17 04 03 )
цинк ( 17 04 04 )
гвожђе и челик ( 17 04 05 )
калај ( 17 04 06 )
мешани метали ( 17 04 07 )
каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 ( 17 04 11 )
мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17
09 02 и 17 09 03 ( 17 09 04 )
 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке ( 19 01 02 )
 отпади који нису другачије специфицирани ( 19 01 99 )
 предходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада ( 19 02 03
)
 отпад од гвожђа и челика ( 19 10 01 )
 отпад од обојених метала ( 19 10 02 )
 папир и картон ( 19 12 01 )
 метали који садрже гвожђе ( 19 12 02 )
 обојени метали ( 19 12 03 )
 пластика и гума ( 19 12 04 )
 стакло ( 19 12 05 )
 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 ( 19 12 07 )
 текстил ( 19 12 08 )
 минерали (нпр. песак и камен) ( 19 12 09 )
 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада
другачији од оних наведених у 19 12 11 ( 19 12 12 )
 папир и картон ( 20 01 01 )
 стакло ( 20 01 02 )
 одећа ( 20 01 10 )
 текстил ( 20 01 11 )
 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21,
20 01 23 и 20 01 35 ( 20 01 36 )
 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 ( 20 01 38 )
 пластика ( 20 01 39 )
 метали ( 20 01 40 )
Прикупљене месечне количине су до 30 тона. Планирана годишња количина отпада до
360 тона.
Локација, капацитет постројења и кратак опис:Принцип рада постројења за
управљање отпадом у „Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“, обухвата
обављање делатности сакупљања, транспорта, складиштења и третмана неопасног
отпада. Постројење за управљање отпадом налази се у улици Косовска 13, Кикинда на
кат. парц. бр. 8712/1 и 8713 КО Кикинда, у Блоку 15 који је према ГУП-у Кикинде
намењен за породично становање. Катастарска парцела бр.8712/1 заузима укупну
површину од 11 ара и 34 m2 , а кат.парц.бр. 8713 заузима укупну површину од 7 ара и 26
m2 . На површини од 1000 m2 вршиће се довоз отпада, складиштење, физички третман
отпада и одвожење, а месечни капацитет је око 30 t.
Локација је инфраструктурно потпуно опремљена. Постројење је комплетно опремљено
за складиштење и третман отпада.
Начин управљања отпадом:
Обавезује се оператер да се при процесу рада придржава Радног плана постројења

за управљање отпадом и да га ажурира редовно сваке три године у складу са Законом о
управљању отпадом (“Сл. Гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010).
Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и
класификацији отпада (“Сл. Гласник РС”, број 56/2010).
Обавезује се оператер „Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“, са
седиштем у Кикинди, ул. Косовска 13 да приликом преузимања неопасног отпада
попуни и овери један примерак Документа о кретању отпада и преда га сакупљачу,
сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање (“Сл. Гласник РС”, број 72/2009).
Обавезује се оператер „Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“, са
седиштем у Кикинди, ул. Косовска 13 да неопасни отпад одмах по пријему на локацију
пословно-производног комплекса за управљање отпадом измери и адекватно складишти
у за то предвиђен простор. Мора се водити уредна евиденција о примљеним
количинама неопасног отпада.
Обавезује се оператер „Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“ да
управљање отпадом и обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада
спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.
Оператер не може допремити већу количину отпада од складиштних капацитета.
Превозно средство: Програм сакупљања и транспорта отпада на територији општине
Кикинда се реализује сопственим превозом, Фап тип 1314 SVIA-LD DHP-2000
регистарских ознака КИ 102-540, теретно возило носивости 5500 kg или се превоз
отпада од добављача договара са посредницима
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:Обавезује се оператер
„Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“ да предузме одговарајуће мере
ради спречавања евентуалних емисија у све медије животне средине.
Обавезује се оператер „Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“ да управља
процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (“Сл. Гласник
РС”, број 36/2009 и 88/2010) и да управља процесом рада тако да не може доћи до
загађивања земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности.
Спречавање удеса и одговор на удес:Обавезује се оператер „Радња за рециклажу
услуге и трговину ФЕРОПРОМ“ Кикинда да спроводи Мере у случају удеса које су
саставни део Плана заштите од удеса који је оператер приложио уз захтев.
Мере у случају коначног престанка рада постројења:Обавезује се оператер „Радња за
рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ“ да може затворити постројење и /или
престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног
органа. Дефинитивни престанак рада постројења и/или његових делова спровести по
предлогу плана затварања предузећа ког 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

