
РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

1. Регистарски број:  027 

2. Број досијеа:  III-07-501-18/2022 

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

R12 и 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: "Ecology Action" ДОО Друштво за консалтинг, трговину и рециклажу 

Кикинда, улица Петефи Шандора број 8/8 

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

матичним/регистарским бројем 20735201 

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-07-501-18/2022 од дана  08.02.2022.године 

9. Рок важности  

дозволе:  10 година 

од 
08.02.2022. 

 до 
08.02.2032.  

 

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

одлагање отпада: 

Врста и количина отпада:  

Непасан отпад који оператер третира: 

 02 01 04 - отпадна пластика (искључујући амбалажу) 

 02 01 09- агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 18 

 02 01 10- отпад од метала 

 02 01 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 02 02 03- материјали неподобни за потрошњу или обраду 

 02 02 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 02 03 01- муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације 

 02 03 04- материјали неподобни за потрошњу или обраду 

 02 03 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 02 04 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 02 05 01- материјали неподобни за потрошњу или обраду 



 02 05 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 02 06 01- материјали неподобни за потрошњу или обраду 

 02 06 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 02 07 04- материјали неподобни за потрошњу или обраду 

 02 07 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 03 01 01- отпадна кора и плута 

 03 01 05- пиљевина, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже 

опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 

 03 03 01- отпад од коре и дрвни отпад 

 03 03 07- механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од 

отпадног папира и картона 

 03 03 08- отпади од сортирања папира и картона намењени рециклажи 

 03 03 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 04 01 09- отпад од кројења и завршне обраде 

 04 01 99- отпади који нису другачије специфициран 

 04 02 09- отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, 

пластомер) 

 04 02 10- органска материја из природних производа (нпр.маст, восак) 

 04 02 15- отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14 

 04 02 21- отпади од непрерађених текстилних влакана 

 04 02 22-  отпади од прерађених текстилних влакана 

 04 02 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 05 01 17- битумен 

 05 01 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 05 06 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 05 07 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 07 02 13- отпадна пластика 

 07 02 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 07 05 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 07 06 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 07 07 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 08 01 12- отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11 

 08 01 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 08 03 18- отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17  

 08 03 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 08 04  10- отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09 



 08 04 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 09 01 07- фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра 

 09 01 08- фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења 

сребра 

 09 01 10- камере за једнократну употребу без батерије 

 09 01 12- камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од 

оних наведених у 09 01 11 

 09 01 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 10 12 06- одбачени калупи 

 10 12 08- отпадна керамикa, цигле, плочице и производи за грђевинарство 

(после термичког третмана) 

 10 12 99-  отпади који нису другачије специфицирани 

 12 01 21- потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од 

оних наведених у 12 01 20 

 15 01 01- папирна и картонска амбалажа 

 15 01 02- пластична амбалажа 

 15  01 03- дрвена амбалажа 

 15 01 04- метална амбалажа 

 15 01 05- композитна амбалажа 

 15 01 06- мешана амбалажа 

 15 01 07- стаклена амбалажа 

 15 01 09- текстилна амбалажа 

 15 02 03- апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа 

другачији од оних наведених у 15 02 02 

 16 01 03- отпадне гуме 

 16 01 12- кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11 

 16 01 15- антифриз другачији од оног наведеном у 16 01 14 

 16 01 16- резервоари за течни гас 

 16 01 17- ферозни метал 

 16 01 18- обојени метал 

 16 01 19- пластика 

 16 01 20- стакло 

 16 01 22- компоненте које нису другачије специфициране 

 16 01 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 16 02 14- одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 и 16 02 13 

 16 02 16- компонентне уклоњене из одбачене опреме другачије од оних 

наведених у 16 02 15 

 16 03 04- неоргански отпади другачији од оних неведених у 16 03 03 

 16 03 06- органски отпади другачији од оних неведених у 16 03 05 

 16 05 09- одбачене хемикалије другачије од оних наведних у 16 05 06, 16 05 07 

или 16 05 08 

 16 06 04- алкалне батерије (изузев 16 06 03) 

 16 06 05- друге батерије и акумулатори 



 16 08 01- истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, 

паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07) 

 16 08 03- истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења 

прелазних метала који нису другачије специфицирани 

 16 08 04- истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 

07) 

 16 11 02- облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких 

процеса другачији од оних наведених у 16 11 01 

 16 11 04- остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса 

другачији од оних наведених у 16 11 03 

 16 11 06- облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса 

другачији од оних наведених у 16 11 05 

 17 01 01- бетон 

 17 01 02- цигла 

 17 01 03- цреп и керамика 

 17 01 07- мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика 

другачија од оних наведених у 17 01 06 

 17 02 01- дрво 

 17 02 02- стакло 

 17 02 03- пластика 

 17 04 01- бакар, бронза, месинг 

 17 04 02- алуминијум 

 17 04 03- олово 

 17 04 04- цинк 

 17 04 05- гвожђе и челик 

 17 04 06- калај 

 17 04 07- мешани метали 

 17 04 11- каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 

 17 06 04- изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 

03 

 19 09 01- чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на 

решеткама 

 19 09 04- истрошени активни угаљ 

 19 12 01- папир и картон 

 19 12 02 - метали који садрже гвожђе 

 19 12 03 - обојени метали 

 19 12 04- пластика и гума 

 19 12 05- стакло 

 19 12 07- дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 

 19 12 08- текстил 

 19 12 09- минерали (нпр.песак и камен) 

 19 12 12- други отпади од механичког третмана отпада другачији од оних 

наведених у 19 12 11 

 20 01 01- папир и картон 

 20 01 02- стакло 

 20 01 08- биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 

 20 01 10- одећа 

 20 01 11- текстил 

 20 01 25- јестива уља и масти 



 20 01 30- детерџенти  другачији од оних наведених у 20 01 29 

 20 01 34- батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 

 20 01 36- одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене 

у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 

 20 01 38- дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 

 20 01 39- пластика 

 20 01 40- метали 

 20 01 41- отпади од чишћења димњака 

 20 01 99- отпади који нису другачије специфицирани 

 20 02 01- биодеградабилни отпад 

 20 03 07- кабасти отпад 

 R12 (Промене ради подвргавања отпада било којој операција од R1 до R10) и R13 

(Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући 

привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка) 

2) Подаци о капацитету постројења, oдносно о количинама отпада за: 

2.1. Складиштење отпада: 

2.1.1. Пројектовани капацитет складишта  

Максимални пројектовани капацитет складишта за све врсте отпада износи од 350 до 

400 тона неопасног отпада. 

Капацитет складишта за сваку врсту отпада посебно: 

Папирни отпад ( 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01)- од 200 до 250 тона 

Пластични отпад ( 02 01 04, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39)- до 50 тона 

Дрвени отпад (15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38)- до 20 тона 

Стаклени отпад ( 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02)- до 30 тона 

Остали неопасан отпад- до 50 тона 

2.1.2. Укупна планирана годишња количина отпада за складиштење износи 2.400 

тона 

Годишња количина отпада за сваку врсту отпада посебно 

Папирни отпад ( 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01)- 1440 тона 

Пластични отпад ( 02 01 04, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39)-  360 тона 

Дрвени отпад (15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38)- 120 тона 

Стаклени отпад ( 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02)- 300 тона 

Остали неопасан отпад- 180 тона 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Постројење за складиштење неопасног отпада оператера "Ecology Action" ДОО Кикинда 

налази се у југозападном делу града Кикинда, на локацији бивше фабрике „Петар 

Драпшин“, улица Милоша Великог број 78, кат.парц.бр. 9530 КО Кикинда.  Парцела је 

лоцирана је у блоку 40, чија је намена према  Плану генералне регулације југоисточног 

дела насеља Кикинда- радна зона секундарне и терцијалне делатности. Објекти се 

налазе у рубним делу индустријске зоне уз коридор железничке пруге и окружен је 

индустријским објектима и индустријским земљиштем. Приступ локацији је 



асфалтираном путем из улице Милоша Великог. Постројење је ограђено металном 

оградом висине 2м 

Комплекс постројења за складиштење неопасног отпада састоји се од два објекта 

(затворене хале) : хале површине 952 м
2
 и  504 м

2 
, и бетонског платоа површине 900 м

2 
, 

који чини целину са затвореним објектима из разлога што су улази у оба затворена 

објекта са платоа. 

Отпад се сакупља возилима оператера, за коју поседује одговарајућу дозволу, на 

територији више општина. Приликом пријема пристиглог отпада камиони се мере на 

колској ваги или се отпад мери по разврставању на ваги ради утврђивања тачних 

количина, евидентира се, након чега се врши истовар ручно или виљушкаром на за то 

предвиђено место у складишту. Поступак пријема, односно разврставања отпада почиње 

још на месту преузимања отпада, наставља се приликом балирања. Отпад се разврстава 

по врсти, квалитету и другим карактеристикама. Само разврстан и сортиран отпад се 

балира. Бале се слажу у стокове на за то предвиђена места у оквиру објеката, по врстама 

и квалитету. Отпад се задржава у складишту до момента транспорта истог до 

постројења за даљу прераду отпада, превозним средствима оператера или преко других 

превозника отпада који поседују адекватну дозволу 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

Обавезује се оператер "Ecology Action" ДОО Кикинда да у току складиштења  

неопасног отпада обезбеди заштиту животне средине, применом и спровођењем 

прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о 

прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и енергије, испуштању 

загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и контролу активности и рада у 

циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера 

превенције. 

На локацији рада је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и 

комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине 

Спречавање удеса и одговор на удес: 

Обавезује се оператер "Ecology Action" ДОО Кикинда да спроводи мере у случају удеса 

у складу са Планом заштите од удеса, који је приложен уз Захтев за издавање дозволе..  

Обавезује се оператер "Ecology Action" ДОО Кикинда 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. 

6.1. Прелазни начин рада 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Оператер "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад може затворити постројење за складиштење 

и третман неопасног отпада и/или престати са радом када оствари услове за затварање и 

након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења или 

његовог дела спровести по предложеном Плану за затварање постројења, који је 

оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију. 

Обавезује се оператер "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад да по престанку рада 

постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад. 

 

Извештавања: 



Обавезује се оператер "Ecology Action" ДОО Кикинда да се придржава прописане 

динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са 

Законом о управљању отпадом и посебним прописима. 

Обавезује се оператер "Ecology Action" ДОО Кикинда да приликом преузимања 

неопасног отпада попуни и овери један примерак Документа о кретању отпада у складу 

са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и исти чува две године. 

11. Промене: 

а) измена дозволе  

б) одузимање дозволе 

12. Напомене:  

        СЕКРЕТАРКА 

                Мирослава Крнић 


