
РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

1. Регистарски број:  024 

2. Број досијеа:  III-07-501-38/2021 

3. Врста дозволе за управљање отпадом  
Дозвола за складиштење неопасног отпада 

R13 

  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: „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд, улица Томе Буше број 14 

Регистарски број или име и лични број: регистрован у АПР са 

матичним/регистарским бројем 17194798 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Складиштење 

неопасног отпада 

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој градске 

управе града Кикинда 

8. Број и датум издавања дозволе: III-07-501-38/2021 од дана  22.03.2021.године 

9. Рок важности  

дозволе:  10 година 

од 
22.03.2021. 

 до 
22.03.2031.  

 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање отпада: 

Врста и количина отпада:  

Неопасан отпад: 

Отпад од млевења (10 02 10) 

Шљаке из примарне и секундарне производње (10 06 01) 

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) 

Отпадне гуме (16 01 03) 

Ферозни метал (16 01 17) 

Обојени метал (16 01 18) 

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) 

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) 

Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 

другачији од оних наведених у 19 12 11 (19 12 12) 

Метали (20 01 40) 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Постројење за управљање отпадом за обављање делатности третмана, односно 

складиштења неопасног отпада (наведен у тачки В 4.1.1.) оператера „Центар за 

рециклажу“ д.о.о Београд налази се на локацији Откупни центар Кикинда, улица 

Пристаниште бб Кикинда, на кат.парц.бр. 20969 КО Кикинда. Предметна локација је 

неправилног облика, усмерена својим страницама у правцу југоисток-северозапад, 

укупне површине парцеле 12.833 м2 . Укупна бетонирана асфалтна површина у оквиру 

парцеле износи 500 м2 а надкривени простор (надстрешница) око 11 м2 .У оквиру 

комплекса изграђено је неколико објеката: 

 Складиште отпада од обојених метала- објекат затвореног складишног простора, 

зидан од чврстог материјала са кровном конструкцијом, укупне површине 50 м2 , 

у коме се складишти отпад настао растављањем металног отпада од 

алуминијума, бакра, гвожђа и челика са јасно дефинисаним просторно- 

функционалним целинама за складиштење отпада 

 Објекат са канцеларијским просторијама- у којем су смештене канцеларијске 

управе, просторије за дневни боравак радника, вагарска кућица и санитарне 

просторије, изидан од чврстог материјала са кровом, површине 70 м2 

 Вагарска кућица –монтажни објекат од металне контрукције са испуном од ТР 

лима контејнерског типа, површине 7,5 м2  

 Помоћни објекат који служи као магацин прибора за резање, површине 8 м2  

 Плато- грађевинско земљиште делимично бетонирано и делимично набијено 

тампонираном подлогом и нивелисано са циљем прикупљања атмосферских 

падавина, површине 1ха 28а 33 м2  

Опрема коју оператер користи за складиштење отпада обухвата: 

 Екоконтејнери 

 Биг бег вреће 

 Металне палете 

 Дрвене палете 

 Пластичне контејнери 

 ИБЦ контејнери 

 Метални контејнери 

 Металне кутије 



 Метална бурад 

За транспорт и пренос отпада у оквиру складишта оператер користи виљушкар и ручна 

колица. Мерну опрему чини колска вага капацитета 25 тона и електронска вага 

капацитета до 30 кг. 

Максимални капацитет предметног складишта неопасног отпада је 30 тона од тога: 

 Максимални дневни капацитет металног отпада је 20 тона 

 Максимални дневни капацитет обојених метала је 3 тоне 

 Максимални дневни капацитет неметаланог отпада је 7 тона 

 

Очекивана годишња количина неопасног отпада је 5.300 тона (5.000 тона металног 

отпада, 50 тона обојених метала и 250 тона неметалног отпада). 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд да предузме одговарајуће 

мере ради спречавања евентуалних емисија у све медије животне средине. 

Обавезује се оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд да преузме мере ради 

спречавања емисије штетних материја у ваздух. 

Обавезује се оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд да на локацији постројења 

поседује водонепропусну септичку јаму, без прелива и која се редовно празни од стране 

надлежног комуналног предузећа ЈП Кикинда. Упуштање атмосферских отпадних вода 

у крајњи реципијент вршити након третмана на сепаратору масти и уља. 

Обавезује се оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд 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 

да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке 

Спречавање удеса и одговор на удес: 

Обавезује се оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд да спроводи мере у случају 

удеса у складу са Планом заштите од удеса, коју је оператер предао уз Захтев.  

Обавезује се оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд да у случају удеса одмах о 

удесу обавести надлежно Министарство, Покрајински секретаријат, јединицу локалне 

самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама у складу са 

прописима којима се уређује заштита и спашавање. Оператер ће у најкраћем могућем 

року обавестити надлежни орган о планираним мерама за отклањање средњорочних и 

дугорочних последица удеса и за спречавање настанка поновног удеса 

У случају пожара оператер је дужан да поступи у складу са мерама које су прописане 

Правилима заштите од пожара, које је оператер израдио у складу са Решењем о 

категорији угрожености од пожара број 217.10-172/19 од дана 21.09.2020.године, МУП, 

Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Кикинда, по коме 

предметни објекати за складиштење неопасног отпада спадају у трећу категорију 

угрожености од пожара. 

Оператер је приложио и Решење о давању сагласности на Програм основне обуке 

запослених из области заштите од пожара број 6487/16-2 од дана 08.08.2016. године, 

издате од стране МУП, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у 

Београду. 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 



Обавезује се оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд 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 Плану за затварање постројења, којег је оператер приложио уз 

захтев за издавање дозволе као пратећу документацију. 

По престанку рада предметног складишта отпада или његових делова, предметна 

локација се мора довести у стање као пре пуштања у рад постројења.  

Извештавања: 
Обавезује се оператер „Центар за рециклажу“ д.о.о Београд да се придржава прописане 

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са 

Законом о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС”, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 

95/2018-др.закон) и посебним прописима. 

11. Промене: 

а) измена дозволе  

б) одузимање дозволе 

12. Напомене:  
 

        СЕКРЕТАРКА 

                Мирослава Крнић 
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