
 
РЕГИСТАР 

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

 
1. Регистарски број:  015 
2. Број досијеа:  III-07-501-71/2015 
3. Врста дозволе за управљање отпадом  

Дозвола за сакупљање, складиштење и третман 
неопасног отпада 

  Сакупљање        - 
  Транспорт          - 
  Складиштење   ДА  
  Третман              - 
  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:  „А.S.A.“ Кикинда доо, улица Војводе Путника бр. 1 Кикинда 
Регистарски број или име и лични број: регистрација предузећа у АПР Београд са 
матичним бројем  20288698 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Постројење за 
управљање отпадом за обављање делатности складиштења  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-07-501-71/2015 од дана  23.04.2015.године 
9. Рок важности  

дозволе:  10 година 
од 
23.04.2015. 

 до 
23.04.2025.  

 

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

 Неопасан отпад: 
• отпадна пластика (искључујући амбалажу) (02 01 04) 
• отпадна пластика (07 02 13) 
• 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) 
• папирна и картонска амбалажа (15 01 01) 
• пластична амбалажа (15 01 02) 
• дрвена амбалажа (15 01 03) 
• метална амбалажа (15 01 04) 
• композита амбалажа (15 01 05) 
• мешана амбалажа (15 01 06) 
• стаклена амбалажа (15 01 07) 
• отпадне гуме (16 01 03) 
• ферозни метали (16 01 17) 



• обојени метали (16 01 018) 
• пластика (16 01 19) 
• компоненте које нису другачије специфициране (16 01 22) 
• отпади који нису другачије специфицирани (16 01 99) 
• дрво (17 02 01) 
• стакло (17 02 02) 
• пластика (17 02 03) 
• 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) 
• папир и картон (19 12 01) 
• метали који садрже гвожђе (19 12 02) 
• обојени метали (19 12 03) 
• пластика и гума (19 12 04) 
• стакло (19 12 05) 
• дрво  другачије од оног наведеног у 19 12 06 (19 12 07) 
• 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) 
• стакло (20 01 02) 
• дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 (20 01 38) 
• пластика (20 01 39) 
• метали (20 01 40) 
• биодеградабилни отпад (20 02 01) 
• земља и камен (20 02 02) 
• остали небиодеградабилни отпад (20 02 03) 
• кабасти отпад (20 03 07) 

 Капацитет складишта је пројектован тако да се у њему годишње складишти 120  
тона неопасног отпада. 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 
Постројење за управљање отпадом за обављање делатности складиштења  неопасног 
отпада (наведен у тачки В 4.1.1.) оператера „А.S.A.“ Кикинда доо налази се на адреси 
Јована Јовановића Змаја број 151, кат.парц.бр. 10019 КО Кикинда у блоку 23, који је 
према Генералном плану општине Кикинда намењен породичном становању и 
породичном становању градског типа.  
 Локација је инфраструктурно потпуно опремљена, постројење се налази на 
бетонској подлози, а изнад дела бетонског платоа је надстрешница. Укупна површина 
парцеле на којој се врши складиштење отпада износи 1397 m2 . Постројење  је 
комплетно опремљено за складиштење отпада и располаже потребним површинама и 
адекватним простором за све врсте предвиђених операција управљања отпадом (пријем, 
мерење, сортирање, балирање и  складиштење). 
Програм сакупљања и транспорта отпада се реализује сопственим превозом јер је 
оператер, предузеће „А.S.A.“ Кикинда доо, опремљено за сакупљање и транспорт 



неопасног отпада (наведеног у тачки В 4.1.1.). За обављање поменуте делатности 
оператер поседује дозволу надлежног органа. Отпад се прузима и од физичких и 
правних лица која отпад сама транспортују до „Центра за сакупљање“ и предају га 
оператеру. 
Начин управљања отпадом: 
Током рада постројења за управљање отпадом обавезује се оператер да прати и 
контролише могући утицај емисија загађујућих материја у ваздух, воду, земљиште, буку, 
као и да континуирано спроводи мере у циљу њиховог смањења и спречавања, у складу 
са законском регулативом. 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер „А.S.A.“ Кикинда доо да предузме одговарајуће мере ради 
спречавања евентуалних емисија у све медије животне средине. 
 Обавезује се оператер да управља процесом рада у складу са Законом о заштити 
од буке у животној средини (“Сл. Гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010). У случају 
прекорачења дозвољеног нивоа буке обавезује се оператер „А.S.A.“ Кикинда доо, да 
спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке. 
Спречавање удеса и одговор на удес: - 
Мере у случају коначног престанка рада постројења:  
Оператер  „А.S.A.“ Кикинда доо  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, којег је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као 
пратећу документацију. 
Извештавања: 
Оператер „А.S.A.“ Кикинда доо мора 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:  

        СЕКРЕТАРКА 
                Мирослава Крнић 


