
 
РЕГИСТАР 

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

 
1. Регистарски број:  012 
2. Број досијеа:  III-07-501-104/2014 
3. Врста дозволе за управљање отпадом  

Дозвола за сакупљање, складиштење и третман 
неопасног отпада 

  Сакупљање        -ДА 
  Транспорт          -   
  Складиштење   ДА  
  Третман             ДА 
  Одлагање            - 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које 
има својство превозника коме је издата дозвола: „Keying“ д.о.о. Кикинда, улица Вука 
Караџића бр.79 
Регистарски број или име и лични број: регистрација предузећа у АПР Београд под 
регистарским бројем  1-6345-00 од 01.03.2000. године, са матичним бројем 08702756 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 
издата дозвола:  „Keying“ д.о.о. Кикинда, улица Вука Караџића бр.79 
Регистарски број или име и лични број:регистрација предузећа у АПР Београд под 
регистарским бројем1-6345-00 од 01.03.2000. године, са матичним бројем 08702756 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Постројење за 
управљање отпадом за обављање делатности сакупљања, складиштења и третмана 
неопасног отпада 

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

8. Број и датум издавања дозволе: III-07-501-104/2014 од дана  27.08.2014.године 
9. Рок важности  

дозволе:  10 година 
од 
27.08.2014. 

 до 
27.08.2024.  

 

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

 отпад од метала (02 01 10) 

 стругање и обрада ферометала (12 01 01) 

 прашина и честице ферометала (12 01 02) 

 стругање и обрада обојених метала (12 01 03) 

 метална амбалажа (15 01 04) 

 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 16 02 15 



(16 02 16) 

 бакар, бронза, месинг (17 04 01) 

 алуминијум (17 04 02) 

 олово (17 04 03) 

 цинк (17 04 04) 

 калај (17 04 06) 

 мешани метали (17 04 07) 

 гвожђе и челик (17 04 05) 

  каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 (17 04 11) 

 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке (19 01 02) 

 отпад од гвожђа и челика (19 10 01) 

 отпад од обојених метала (19 10 02) 

 метали који садрже гвожђе (19 12 02) 

 обојени метали (19 12 03) 

 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 
20 01 23 и 20 01 35 (20 01 36) 

 метали (20 01 40) 

Капацитет постројења је пројектован тако да се у њему годишње преради око 200 тона 
отпада и складишти 1500 тона неопасног отпада. 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Постројење за управљање отпадом и обављање делатности сакупљања, складиштења и 
третмана неопасног отпада “Keying“ д.о.о. Кикинда налази се на адреси Вука Караџића 
бр.79 на кат.парц.бр. 9093 К.О. Кикинда, у блоку 36, који је према Генералном 
урбанистичком плану намењен за породнично становање, мешовито становање и 
породично становање градског типа. Третман и складиштење отпада врши се у оквиру 
постојеће производне  хале у којој се врши претежна делатност оператера- производња 
и монтажа електро опреме.  

Приступ комплексу је омогућен преко интерне саобраћајнице и бетонираног колског 
улаза, из улице Вука Караџића. Простор комплекса је ограђен, а део дворишта чини 
избетонирани плато. Удаљеност објекта од уличне регулационе линије износи 24м. 
Локација је инфраструктурно потпуно опремљена. Вода за хигијенско-санитарне 
потребе користи се са јавне водоводне мреже Кикинде. Отпадне санитарно фекалне 
воде се одводе у канализациону мрежу. Објекти су према одговарајућим сагласностима 
и условима прикључени на електро-енергетску мрежу. 
Постројење је комплетно опремљено за складиштење и третман неопасног отпада и 
располаже потребним површинама и адекватним простором за све врсте предвиђених 
операција управљања отпадом (пријем, разврставање, мерење, обележавање, механички 
третман и привремено складиштење). На локацији се налази производна хала за 
монтажу електро-опреме и магацински простор, као и административно-техничка 
зграда и портирница.  
Превозно средство: теретно возило марке Renault модел Mascott 110.35, носивости 
1000 кг 



Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер  „Keying“ д.о.о. Кикинда да предузме одговарајуће мере ради 
спречавања евентуалних емисија у све медије животне средине. 
Обавезује се оператер „Keying“ 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 ваздуха, 
земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности. 
Спречавање удеса и одговор на удес: 
Обавезује се оператер да у случају удеса одмах о удесу обавести Министарство, 
Секретаријат, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за поступање у 
ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује заштита и спашавање, 
и то: о околностима везаним за удес, присутним опасним материјама, расположивим 
подацима за процену последица удеса за људе и животну средину и о предузетим 
хитним мерама. Оператер „Keying“ д.о.о. Кикинда  ће у најкраћем могућем року 
обавестити надлежни орган о планираним мерама за отклањање средњорочних и 
дугорочних последица удеса и за спречавање настанка поновног удеса. Оператер је у 
обавези да спроведе хитне, средњорочне и дугорочне мере отклањања последица удеса, 
а након извршене анализе свих аспеката удеса, донесе препоруке за будуће превентивне 
мере. 
Мере у случају коначног престанка рада постројења: 
Обавезује се оператер „Keying“ 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  „Keying“ д.о.о. Кикинда да извештаје о мониторингу загађујућих 
материја шаље надлежним органима. 
Оператер  „Keying“ д.о.о. Кикинда је у обавези да податке о мониторингу буке и отпада 
доставља Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин, где се води 
Национални регистар извора загађивања животне средине. Оператер је у обавези да 
редовно доставља податке Секретаријату за заштиту животне средине општинске 
управе општине Кикинда ради вођења локалног регистра извора загађивања.. 

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

12. Напомене:  
 

 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
             Љубан Средић 


