РЕГИСТАР
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
1. Регистарски број: 014
2. Број досијеа: III-07-501-164/2014
3. Врста дозволе за управљање отпадом
Сакупљање
Дозвола за сакупљање, складиштење и третман Транспорт
неопасног отпада
Складиштење
Третман
Одлагање

-ДА
-ДА
ДА
-

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола: „Радња за трговину на велико
отпацима и остацима „Браћа Милићев“ Јасмина Косана Милићев ПР“, улица Михајла
Пупина бр. 65 Кикинда
Регистарски број или име и лични број: регистрација предузећа у АПР Београд под
регистарским бројем БП 62731/2014 од дана 27.06.2014.године, са матичним бројем
63548685
5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је
издата дозвола: „Радња за трговину на велико отпацима и остацима „Браћа Милићев“
Јасмина Косана Милићев ПР“, улица Михајла Пупина бр. 65 Кикинда
Регистарски број или име и лични број: регистрација предузећа у АПР Београд под
регистарским бројем БП 62731/2014 од дана 27.06.2014.године, са матичним бројем
63548685
6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Постројење за
управљање отпадом за обављање делатности сакупљања, транспорт и складиштења
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-07-501-164/2014 од дана 08.12.2014.године
9. Рок важности
дозволе: 5 година

од
08.12.2014.

до
08.12.2019.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:
• отпад од метала (02 01 10)
• стругање и обрада ферометала (12 01 01)
• прашина и честице фероматеријала (12 01 02)
• стругање и обрада обојених метала (12 01 03)
• метална амбалажа (15 01 04)
• ферозни метал (16 01 17)
• обојени метал (16 01 18)
• 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)
отпад од гвожђа и челика (19 10 01)
отпад од обојених метала (19 10 02)
метали који садрже гвожђе (19 12 02)
обојени метали (19 12 03)
метали (20 01 40)
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Капацитет складишта је пројектован тако да се у њему годишње складишти 100 тона
неопасног отпада.
Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Постројење за привремено складиштење неопасног отпада оператера „Радња за
трговину на велико отпацима и остацима „Браћа Милићев“ Јасмина Косана Милићев
ПР“ са седиштем у Кикинди, налази се у улици Михајла Пупина бр. 65 на кат.парц. бр.
20590 КО Кикинда. Наведена парцела налази се у блоку 42, који је према Генералном
урбанистичком плану општине Кикинда намењен породичном становању, музејском
комплексу „Теrrа“ и спорту и рекреацији. Улаз у пословни објекат омогућен је возилима
из улице Михајла Пупина.
Неопасан отпад се складишти на парцели површине 500m2 , на којој је око 200m2
прекривено бетоном, а остатак површине чини набијена земља. Складиште је
откривено. Прилазни путеви и манипулативн површине у оквиру парцеле су
избетониране.
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:
Теретно возило марке Zastava Iveco rival 40.8, носивости 4200кг
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Обавезује се оператер да у
току рада постројења
управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања ваздуха, земљишта
и подземних вода као и да ниво буке не прелази дозвољене границе
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:
•

11. Промене:
а) измена дозволе
б) одузимање дозволе
12. Напомене:
СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

