
 
РЕГИСТАР 

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

 

1. Регистарски број:  005 

2. Број досијеа:  III-06-501-166/2010 

3. Врста дозволе за управљање отпадом
складиштење и третман неопасног металног 
отпада (волфрам, кобалт, никл и др.метали), 
неопасна електрична и електронска опрема, 
неопасне алкалне батерије и акумулатори, 
пластика, гуме, стакло, папир и картон. 

  Сакупљање        -   
  Транспорт          -   
  Складиштење   ДА  
  Третман             ДА 
  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:„СЦТ-ЦЕРТ“ д.о.о.  из  Кикинде, улица Николе Француског бр.76 
Регистарски број или име и лични број:регистрација предузећа за обављање 
потребне делатности у АПР Београд број БД 116868 од 20.04.2006. године  

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:складиштење и третман 
неопасног отпада (волфрам, кобалт, никл и др.метали, електрична и електронска 
опрема, алкалне батерије и акумулатори, пластика, гуме, стакло, папир и картон. 

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-06-501-166/2010 од дана 28.02.2011. 

9. Рок важности  
дозволе:  10 година 

од 
28.02.2011.

 до 
28.02.2021. 

 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање отпада: 
 
Врста и количина отпада: Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о 
категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Сл. Гласник РС”, број 56/2010) и 
то: 

 отпади који нису другачије специфицирани (05 07 99) 
 отпади који нису другачије специфицирани (06 04 99) 
 стругање и обрада ферометала (12 01 01) 
 прашина и честице ферометала (12 01 02) 
 стругање и обрада обојених метала (12 01 03) 
 прашина и честице обојених метала (12 01 04) 
 обрада пластике (12 01 05) 
 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних 

наведених у 12 01 20 (12 01 21) 
 отпади који нису другачије специфицирани (12 01 99) 
 ферозни метал (16 01 17) 
 обојени метал (16 01 18) 



 компоненте које нису другачије специфициране (16 01 22) 
 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 (16 02 14) 
 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у  

            16 02 15 (16 02 16) 
 алкалне батерије изузев [16 06 03] (16 06 04) 
 друге батерије и акумулатори (16 06 05) 
 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, 

иридијум, или платину [изузев 16 08 07] (16 08 01)  
 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) 
 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 (17 04 11) 
 мешани отпади ог грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 

17 09 02 и 17 09 03 (17 09 04) 
 отпад од гвожђа и челика (19 10 01) 
 отпад од обојених метала (19 10 02) 
 лака фракција и прашина другачија од оних наведених у 19 10 03 (19 10 04) 
 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05 (19 10 06) 
 метали који садрже гвожђе (19 12 02) 
 обојени метали (19 12 03) 
 пластика и гума (19 12 04) 
 стакло (19 12 05) 
 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 

другачији од оних наведених у 19 12 11 (19 12 12) 
 папир и картон (20 01 01) 
 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 (20 01 34) 
 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у  

            20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36) 
 метали (20 01 40) 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Постројење за управљање отпадом за 
обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада (наведен у тачки B. 
4.1.1.) „СЦТ-ЦЕРТ“ налази се на адреси Тозе Марковића бр.131 у Кикинди на кат. парц. 
бр. 20457 К.О. Кикинда у блоку 34 који је према Урбанистичком плану намењен 
породичном становању. Локација је инфраструктурно потпуно опремљена. Постројење 
је комплетно опремљено за складиштење и третман отпада и располаже потребним 
површинама и адекватним простором за све врсте предвиђених операција управљања 
отпадом (пријем, мерење, сортирање, третман, складиштење и паковање). Постројење 
чине радна хала површине 205m2, 8 (осам) складишних боксова укупне површине
180m2 и  манипулативни простор површине 370 m2. 
Начин управљања отпадом:Обавезује се оператер „СЦТ-ЦЕРТ“ д.о.о. Кикинда да 
управљање отпадом и обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада 
спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи. 
Обавезује се оператер „СЦТ-ЦЕРТ“ д.о.о. Кикинда да складишти неопасни отпад 
искључиво на простору за складиштење, а уз поштовање важеће законске регулативе. 
Оператер не може допремити већу количину отпада од складиштних капацитета. 
Третман отпада обавља се на радним столовима, разврстан отпад се ручно расклапа, 



раставља  и сортира. Добијени материјал се смешта у одговарајућу амбалажу према
врсти материјала, врши се мерење и одлагање у обележени складишни простор. 
 
Превозно средство: Програм сакупљања и транспорта отпада се реализује сопственим 
превозом јер је оператер предузеће  „СЦТ-ЦЕРТ“ д.о.о. из Кикинде комплетно 
опремљено за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике 
Србије и има дозволу Министарства за заштиту животне средине и просторног 
планирања број 19-00-00915/2010-02 од дана 03.12.2010. године. 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:Обавезује се оператер „СЦТ-
ЦЕРТ“ д.о.о. Кикинда да предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних 
емисија у све медије животне средине. 
Обавезује се оператер „СЦТ-ЦЕРТ“ д.о.о. Кикинда да управља процесом рада у складу 
са Законом о заштити од буке у животној средини (“Сл. Гласник РС”, број 36/2009 и 
88/2010) и да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и 
подземних вода услед обављања наведених активности. 
 
Спречавање удеса и одговор на удес:Обавезује се оператер „СЦТ-ЦЕРТ“ д.о.о. 
Кикинда да спроводи Мере у случају удеса  које су саставни део Плана заштите од удеса 
који је оператер приложио уз захтев.  
Мере у случају коначног престанка рада постројења:Обавезује се оператер „СЦТ-
ЦЕРТ“ д.о.о. Кикинда 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 ког је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као 
пратећу документацију. 
Извештавања:Обавезује се оператер „СЦТ-ЦЕРТ“ 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 и  88/2010) и 
посебним прописима. 

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

12. Напомене 
 
 
 

СЕКРЕТАР 
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет 


