РЕГИСТАР
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
1. Регистарски број: 013
2. Број досијеа: III-07-501-145/2014
3. Врста дозволе за управљање отпадом
Сакупљање
Дозвола за транспорт неопасног отпада на Транспорт
ДА
територији општине Кикинда
Складиштење Третман
Одлагање
4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола: „ŽAKI-COMMERCE“ ДОО
Кикинда, улица Цара Душана бр.170
Регистарски број или име и лични број: регистрација предузећа у АПР Београд под
бројем БД 36535/2014 од 30.04.2014. године, са матичним бројем 08246505
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола:
Регистарски број или име и лични број:
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:
Транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда
7. Назив надлежног органа који је издао дозволу:
Секретаријат за заштиту животне средине општинске управе Кикинда
8. Број и датум издавања дозволе: III-07-501-145/2014 од дана 03.11.2014.године
9. Рок важности
дозволе: 5 година

од
03.11.2014.

до
03.11.2019.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:


отпадни песак и глина (01 04 09)



шљака из пећи (10 09 03)

Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Начин управљања отпадом:
Транспорт неопасног отпада друмским саобраћајем уз поштовање прописа о друмском
превозу
Превозно средство: Теретна возила: камион Renault premium 420 носивости 12017 кг,
камион MAZ носивости 20000 кг, камион MAN ТGА 18.410 капацитета 190000 кг,
камион МАZ носивости 20000 кг, камион SCANIA са прикључним возилом носивости
28300 кг, прикључно возило SCHWARZMULE R HKS3E носивости 25000 кг,
прикључно возило SCHMITZ носивости 30500 кг.
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:

Превоз отпада који је класификован, разврстан и упакован у складу са законском
регулативом, односно да се онемогући расипање и испадање отпада приликом
транспорта, утовара и истовара
Спречавање удеса и одговор на удес:
Мере у случају коначног престанка рада постројења:
Извештавања:
11. Промене:
а) измена дозволе III-07-501-58/2016 од дана 13.05.2016.године Секретаријат за
заштиту животне средине општинске управе Кикинда
б) одузимање дозволе
12. Напомене: Дозвола за транспорт неопасног отпада, под редним бројем 013 (број III-07501-145/2014 од 03.11.2014. године) коју је издао Секретаријат за заштиту животне
средине ОУ општине Кикинда, допуњује се следећом врстом отпада•
10 09 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања, 10 09 12 остале
чврсте честице, 10 09 99 отпади који нису другачије специфицирани, 16 11 04 остале
облоге и ватростални материјали из металуршких процеса, 10 09 06 језгра и калупи
за ливење који нису прошли процес изливања, 17 01 бетон, цигле, цреп и керамика ,
17 01 01 бетон, 17 01 02 цигле, 17 01 03 цреп и керамика, 17 01 07 мешавине или
поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика, 17 02 дрво, стакло и пластика,
17 02 01 дрво, 17 02 02 стакло, 17 02 03 пластика, 17 04 метали (укључујући и
њихове легуре), 17 04 01 бакар, бронза, месинг, 17 04 02 алуминијум, 17 04 03 олово,
17 04 04 цинк, 17 04 05 гвожђе и челик, 17 04 06 калај, 17 04 07 мешани метали, 17
04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10, 17 06 04 изолациони
материјал другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03, 17 08 02 грађевински
материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01, 17 09 04 мешани
отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17
09 03, 19 12 02 метали који садрже гвожђе, 19 12 03 обојени метали, 20 03 01 мешани
комунални отпад, 20 03 99 комунални отпади који нису другачије специфицирани.
камион МАZ (година прозводње: 2007, регистрациони број и датум: KI 008-ŠA
06.06.2015., капацитет возила: 33000 кг),
Превоз отпада ће се вршити следећим возилима: камион MAN TGA 18.410 (година
прозводње: 2003, регистрациони број и датум: KI 015-YĆ 22.10.2015., капацитет
возила: 190000 кг), камион МАZ (година прозводње: 2007, регистрациони број и
датум: KI 009-ЕŠ 11.06.2015., капацитет возила: 33000 кг), IVECO DAILY (година
прозводње: 2009, регистрациони број и датум: KI 029-TF 28.09.2015., капацитет
возила: 3500 кг), камион МАZ (година прозводње: 2008, регистрациони број и датум:
KI 029-SV 17.09.2015., капацитет возила: 33350 кг), прикључно возило SCHMITZ
(година прозводње: 2006, регистрациони број и датум: AB 063-KI 05.12.2015.,
капацитет возила: 39000 кг).“
Решење о измени и допуни решења о издавању дозволе за транспорт- неопасног отпада
број III-06-501-58/2016 од 13.05.2016. године важи уз Дозволу за транспорт неопасног
отпада под бројем 013

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

