РЕГИСТАР
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
1. Регистарски број: 023
2. Број досијеа: III-07-501-80/2020
3. Врста дозволе за управљање отпадом

Сакупљање
Транспорт
ДА
Складиштење Третман
Одлагање
-

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које
има својство превозника коме је издата дозвола: „BDB PRO TEAM“ д.о.о Фејеш
Кларе бр. 32 из Кикинде
Регистарски број или име и лични број регистрација предузећа у АПР Београд под
матичним бројем 21579718
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 града Кикинде
7. Назив надлежног органа који је издао дозволу:
Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој градске
управе града Кикинда
8. Број и датум издавања дозволе: III-07-501-80/2020 од дана 12.06.2020.године
9. Рок важности
дозволе: 5 година

од
12.06.2020.

до
12.06.2025.

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање отпада:
Врста и количина отпада:
 01 04 09 отпадни песак и глине
 10 09 03 шљака из пећи
 10 09 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања
другачији од оних наведених у 10 09 05
 10 09 08 отпади који нису другачије специфицирани
 10 09 12 остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11
 10 09 99 отпади који нису другачије специфицирани
 10 10 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања
другачији од оних наведених у 10 10 05
 10 10 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања
другачији од оних наведених у 10 10 07
 10 10 99 отпади који нису другачије специфицирани
 16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса
другачији од оних неведених у 16 11 03
 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 другачији од оних наведених у 17 01 06
 17 02 01 дрво
 17 02 02 стакло
 17 02 03 пластика
 17 04 01 бакар, бронза, месинг
 17 04 02 алуминијум
 17 04 03 олово
 17 04 04 цинк
 19 12 03 обојени метали
 19 12 04 пластика и гума
 20 03 01 мешани комунални отпад
 20 03 99 комунални отпади који нису другачије специфицирани
Локација, капацитет постројења и кратак опис:
Начин управљања отпадом:
Транспорт неопасног отпада друмским саобраћајем уз поштовање прописа о друмском
превозу
Превозно средство: камион- подизач контејнера VOLVO FM FH 6X2 R носивости
14020 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
б) одузимање дозволе
12. Напомене:
СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић

