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

1. Регистарски број:  019 

2. Број досијеа:  III-07-501-189/2016 

3. Врста дозволе за управљање отпадом  
Дозвола за складиштење и третман неопасног 
отпада 

  Сакупљање         
  Транспорт          - 
  Складиштење    ДА 
  Третман              - 
  Одлагање            - 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које 
има својство превозника коме је издата дозвола:  
Регистарски број или име и лични број 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола: „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда, улица Краљевића Марка број 149 
Кикинда 
Регистарски број или име и лични број: регистрован у АПР са 
матичним/регистарским бројем  21083518 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Складиштење 
неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Секретаријат за заштиту животне средине градске управе града Кикинда 

8. Број и датум издавања дозволе: III-07-501-189/2016 од дана  20.02.2017.године 

9. Рок важности  
дозволе:  10 година 

од 
20.02.2017.

 до 
20.02.2027. 

 

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

 19 12 02 метали који садрже гвожђе 
 17 04 01 бакар, бронза, месинг 
 17 04 02 алуминијум 
 17 04 03 олово 
 17 04 05 гвожђе и челик 

Капацитет складишта је пројектован тако да се у њему годишње складишти око 110 
тона неопасног отпада. Дневни капацитет складишта је до 5 тона неопасног отпада. 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

 Постројење за управљање отпадом за обављање делатности складиштења неопасног 
отпада оператера „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда налази се на адреси Краљевића Марка 
бр.149 Кикинда, кат.парц.бр.7312 КО Кикинда у блоку 28, који је према Генералном 
плану општине Кикинда намењен породичном становању. Локација је инфраструктурно 
опремљена за обављање предметне делатности, постројење се налази на бетонској 
подлози, а изнад бетонског платоа је надстрешница. У оквиру предметне парцеле, 
укупне површине 1146m2, на око 800m2 врши се привремено складиштење неопасног 
отпада. Постројење располаже потребним површинама и адекватним простором за све 



врсте предвиђених операција управљања отпадом (пријем, мерење, сортирање, и 
складиштење). Локација је обезбеђена од неовлашћеног приступа, ограђена зидом 
висине 2м и под видео-надзором. 

 Оператер „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда на предметној локацији преузима отпад од 
индивидуалних сакупљача. 

 Принцип рада постројења за управљање неопасним отпадом подразумева: пријем 
и евидентирање отпада, разврставање и складиштење. Пристигли отпад се мери помоћу 
електронске ваге Vagar-Београд (максималног капацитета до 500кг). Разврставање 
отпада врши се мануелно, након чега се складишти на предвиђеном месту на бетонском 
платоу. 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

 Обавезује се оператер „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда да предузме одговарајуће 
мере ради спречавања евентуалних емисија у све медије животне средине. 

 Обавезује се оператер да управља процесом рада у складу са Законом о заштити 
од буке у животној средини (“Сл. Гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010). У случају 
прекорачења дозвољеног нивоа буке обавезује се оператер „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда, 
да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке. 

Спречавање удеса и одговор на удес: 

Обавезује се оператер „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда, да у случају удеса одмах о удесу 
обавести надлежно Министарство, Покрајински секретаријат, јединицу локалне 
самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама у складу са 
прописима којима се уређује заштита и спашавање. Оператер ће у најкраћем могућем 
року обавестити надлежни орган о планираним мерама за отклањање средњорочних и 
дугорочних последица удеса и за спречавање настанка поновног удеса. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 
Обавезује се оператер 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, којег је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као 
пратећу документацију. 
Извештавања: 
 Обавезује се оператер „КИМЕТАЛ“ д.о.о. Кикинда да се придржава прописане 
динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са 
Законом о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС”, број 36/2009, 88/2010 и 14/16) и 
посебним прописима 

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

12. Напомене:  

        СЕКРЕТАРКА 
                Мирослава Крнић 


