
 
РЕГИСТАР 

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

 

1. Регистарски број:  001 

2. Број досијеа:  III-06-501-72/2010 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: 
САКУПЉАЊЕ   инертног и неопасног отпада 
(отпадног папира и картона, отпадне пластике, 
отпадне металне амбалаже, отпадног гвожђа и 
отпадног обојеног метала индексних бројева 
150101, 150102, 150104, 160117, 160118) 

  Сакупљање:        ДА   
  Транспорт:            -  
  Складиштење:      - 
  Третман:                - 
  Одлагање:             - 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које 
има својство превозника коме је издата дозвола: Привредно друштво за рециклажу 
Футура про д.о.о. Кикинда, Јована Јовановића Змаја 52/а 
Регистарски број или име и лични број:  регистрација привредног субјекта за 
обављање потребне делатности у АПР Београд број БП 6219/2010 од дана 28.01.2010. 
године 

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: 
САКУПЉАЊЕ   инертног и неопасног отпада:  
отпадног папира и картона, отпадне пластике, отпадне металне амбалаже, отпадног 
гвожђа и отпадног обојеног метала (индексних бројева 150101, 150102, 150104, 160117, 
160118) 

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-06-501-72/2010 од дана 21.06.2010. 

9. Рок важности  
дозволе: 5 година 

од 
21.06.2010. 

 до 
21.06.2015. 

 
 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање отпада: 
 
Врста и количина отпада: инертни и неопасан отпад, количине до 1000kg по једној 
пошиљци 
Локација, капацитет постројења и кратак опис:   - 
Начин управљања отпадом:  
сакупљање инертног и неопасног отпада и транспорт искључиво друмским саобраћајем 
уз поштовање прописа о друмском превозу 
Превозно средство: камион Мercedes 508 D носивости до 780kg  
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:  
превоз отпада који је класификован, разврстан и упакован у складу са законском 
регулативом, одн. 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 
 
 
 

СЕКРЕТАР 
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет 


