
 
РЕГИСТАР 

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

 

1. Регистарски број:  008 

2. Број досијеа:  III-06-501-116/2011 

3. Врста дозволе за управљање отпадом: Интегрална дозвола за 
сакупљање и транспорт неопасног амбалажног отпада на 
територији општине Кикинда 

  Сакупљање         ДА
  Транспорт           ДА
  Складиштење      - 
  Третман                - 
  Одлагање              - 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које 
има својство превозника коме је издата дозвола: оператеру предузећу „КИ-ПЕТ“  из 
Кикинде, улица Милоша Великог бр.78 
Регистарски број или име и лични број:  АПР Београд под бројем БП 43290/2011 од 
20.04.2011. године и шифром претежне делатности број 3811 -  сакупљање отпада који 
није опасан 

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 и транспорт 
неопасног амбалажног отпада на територији општине Кикинда 

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-06-501-116/2011 од дана 25.10.2011. 

9. Рок важности дозволе: 
- за сакупљање и транспорт: 

  5 година 
 

од 
 

25.10.2011. 

до            
 

25.10.2016. 

 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање отпада: 
Сакупљање неопасног амбалажног отпада на територији општине Кикинда ће се 
вршити у складу са законском регулативом и на адекватан начин, као и на основу 
уговора које је предузеће „КИ-ПЕТ“  из  Кикинде склопило са предузећима која 
поседују отпад. Обавезује се оператер предузеће  „КИ-ПЕТ“  из  Кикинде да сакупљене 
количине отпада предаје оператерима који имају дозволу надлежног органа за 
складиштење и/или третман отпада. 
Оператеру предузећу „КИ-ПЕТ“  из  Кикинде одобрава се транспорт неопасног отпада 
на територији општине Кикинда у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени 
гласник РС", број 36/09 и 88/2010). 
Обавезује се превозник отпада да чува комплетирани   Документ о кретању отпада 
најмање две године. 
 
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:  



 
 
 

 папирна и картонска амбалажа (15 01 01) 
 пластична амбалажа (15 01 02) 
 дрвена амбалажа (15 01 03) 
 метална амбалажа (15 01 04) 
 мешана амбалажа (15 01 06) 
 стаклена амбалажа (15 01 07) 
 текстилна амбалажа (15 01 09) 

 
 
Локација, капацитет постројења и кратак опис: 
 
Начин управљања отпадом: 
Оператер предузеће „КИ-ПЕТ“  из  Кикинде се бави сакупљањем и транспортом 
неопасног амбалажног отпада   на територији општине Кикинда. 
Сваки транспорт предметног отпада прати Документ о кретању отпада ("Сл. гласник 
РС", број 72/09).  
Транспорт неопасног отпада ће се обављати друмским саобраћајем са адекватно 
опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на начин да се спречи 
расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се 
спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине. 
У случају загађења насталог у току транспорта превозник отпада је одговоран за 
чишћење и отклањање загађења подручја. 
Обавезује се оператер предузеће  „КИ-ПЕТ“  из  Кикинде да сакупљене количине отпада 
предаје оператерима који имају дозволу надлежног органа за складиштење и/или 
третман отпада. 
 
Превозно средство:  
Програм сакупљања и транспорта отпада на територији општине Кикинда се реализује 
сопственим превозом или се превоз отпада од добављача договара са посредницима 
 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
         Транспорт неопасног отпада ће се обављати друмским саобраћајем са адекватно 
опремљеним возилима за превоз неопасног отпада, односно на начин да се спречи 
расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се 
спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине. 
У случају загађења насталог у току транспорта превозник отпада је одговоран за 
чишћење и отклањање загађења подручја. 
Обавезује се оператер предузеће  „КИ-ПЕТ“  из  Кикинде да сакупљене количине отпада 
предаје оператерима који имају дозволу надлежног органа за складиштење и/или 
третман отпада. 
 
Спречавање удеса и одговор на удес: 
 
Мере у случају коначног престанка рада постројења: 
  
Извештавања: 
Обавезује се оператер  предузеће  „КИ-ПЕТ“  из  Кикинде да се придржава прописане 
динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са 



Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/2010) и 
посебним прописима. 
Оператер предузеће „КИ-ПЕТ“  из  Кикинде је дужан да попуњава Документ о кретању 
отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за 
његово попуњавање ("Сл. гласник РС", број 72/09), и чува га најмање две године. 

11 Промене: 
а) измена дозволе 
б) одузимање дозволе 

12. Напомене:  
 
 
 

СЕКРЕТАР 
Милутин Гаврилов, дипл.инг.мет 


