
 

РЕГИСТАР 

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

 

1. Регистарски број:  007 

2. Број досијеа:  III-06-501-62/2011 

3. Врста дозволе за управљање отпадом  одлагање неопасног 

отпада који је настао током технолошких поступака производње 

у „Ливници Cimos“ и „Този Марковић“ 

  Сакупљање         -  

  Транспорт            - 

  Складиштење      - 

  Третман                - 

  Одлагање            ДА 

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које 

има својство превозника коме је издата дозвола: „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда, 

улица Башаидски друм бр.62 

Регистарски број или име и лични број:  АПР Београд под бројем БД 6954 од 

12.07.2005. године и шифром претежне делатности број 2332 -  производња опеке, црепа 

и грађевинских производа од печене глине 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је 

издата дозвола:„Тоза Марковић“ а.д. Кикинда, улица Башаидски друм бр.62 

Регистарски број или име и лични број:регистрација предузећа за обављање потребне 

делатности у АПР Београд број   БД 6954 од 12.07.2005. године 

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

отпада који је настао током технолошких поступака производње у „Ливници Cimos“ и 

„Този Марковић“ 

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-06-501-62/2011 од дана 24.06.2011. 

9. Рок важности дозволе: 

- за одлагање отпада: 

  10 година 

 

од 

 

24.06.2011. 

 до                          

 

24.06.2021. 

 

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

одлагање отпада: 

 

Врста и количина отпада: 

Од укупне количине отпада који настаје у „Ливници Cimos“ (око 67%) припада 

мешавини пескова (калупарска и језгрена). Ове мешавине представљају смешу кварцног 

песка уз додатак везива.На основу садашње производње и коришћене технологије у 

„Ливници Cimos“ током године настаје око 14.500 t чврстог отпада који треба одложити, 

док у „Този Марковић“ на годишњем нивоу настане око 18.750 t различитог чврстог 

отпада.  

Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада (“Сл. Гласник РС”, број 56/2010) и то: 

 

 

 



 101201 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана 

 101208 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после 

термичког третмана) 

 101299 отпади који нису другачије специфицирани 

 100908 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од 

оних наведених у 100907 

 100912 остале чврсте честице другачије од оних наведених у 100911 

 100999 отпади који нису другачије специфицирани 

 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 

Постројење за управљање отпадом за обављање делатности одлагања неопасног отпада 

(наведеног у тачки B. 4.1.1.) који је настао током технолошких поступака производње у 

„Ливници Cimos“ и „Този Марковић“ простире се  на глинокопу „Источни ревир“  на 

катастарској парцели број 15000  КО Кикинда. Објекат депоније чврстог отпада  са 

оквирним димензијама 1605 x 450 x 24 m  заузима површину од 722.250 m2, тј. корисна 

запремина која се може искористити за одлагање отпада износи више од 18.000.000 m3, 

што даје могућност дугогодишњег периода одлагања чврстог отпада (према 

процењеним количинама отпада, на поменутој локацији може се истовремено у 

наредних 30-35 година изводити радови на ископавању глине и одлагању чврстог 

отпада). 

 

Начин управљања отпадом: 

Чврст отпад који настаје у различитим фазама производње „Ливнице Cimos“ и  „Тозе 

Марковић“ сакупља се у металним контејнерима, који се виљушкарима и камионима 

одвозе на привремену депонију у самом индустријском комплексу „Тоза Марковић“. 

Међусобним споразумом странака утврђено је време и распоред одвожења и одлагања 

свог отпада на депонију “Источни ревир”. На тој локацији врши се ископавање глине са 

једне стране и одлагање неопасног чврстог отпада са друге стране. Одложени отпад се 

помоћу булдожера равна и сабија. Преко овако сабијеног отпада из „Ливнице Cimos“ и  

„Тозе Марковић“ наноси се слој тзв. јаловине (хумусни, који се такође булдожером 

равна и сабија), а потом се врши поновно засипање чврстим отпадом.Овакво 

наизменично смењивање слојева изводи се до коте од 0,50m, када се врши површинска 

изолација тела депоније. 

 

Превозно средство:  

 

 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 

         Обавезује се оператер „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда да предузме одговарајуће 

мере ради спречавања евентуалних емисија у све медије животне средине. 

 Обавезује се оператер „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда да преко овлашћене стручне 

организације врши редовни мониторинг отпадних вода. Редовни мониторинг отпадних 

вода врши се четири пута годишње од стране овлашћене стручне организације на месту 

улива у реципијент, према Закону о водама (“Сл. гласник РС”, бр.30/2010). 

         Обавезује се оператер „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда да управља процесом рада 

тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода услед обављања 

наведених активности. 

 Обавезује се оператер „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда да поступа у складу са чл.75 

Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, бр.135/2004, 36/2009 и 36/2009- 

др закон и 72/2009) и о свом трошку доставља прописане податке на начин и у роковима 

утврђеним у складу са законом. 

 



Спречавање удеса и одговор на удес: 

Обавезује се оператер „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда да спроводи Мере у случају удеса  

које су саставни део Плана заштите од удеса који је оператер приложио уз захтев.  

 

Мере у случају коначног престанка рада постројења: 

Обавезује се оператер „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда да може затворити постројење и 

/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног 

органа. Дефинитивни престанак рада постројења спровести по предлогу плана 

затварања предузећа ког је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као 

пратећу документацију. 

 

Извештавања: 

Обавезује се оператер „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда 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. 

Обавезује се оператер „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда да све податке добијене 

мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине.  

11 Промене: 

а) измена дозволе- број III-06-501-62/2011 од 19.10.2011. године и  III-07-501-84/2016 

од дана 16.06.2016. Секретаријат за заштиту животне средине градске управе Кикинда 

б) одузимање дозволе 

12. Напомене: Дозвола за одлагање неопасног отпада, под редним бројем 007 (број III-06-

501-62/2011 од 24.06.2011. године) коју је издао  Секретаријат за инспекцијске послове и 

заштиту животне средине ОУ општине Кикинда, допуњује се следећом врстом отпада 

“шљака из пећи ( 10 09 03)”. Решење о измени и допуни решења о издавању дозволе за 

одлагање неопасног отпада број III-06-501-62/2011 од 19.10.2011. године важи уз 

Дозволу за одлагање неопасног отпада под бројем 007. 

Дозвола за одлагање неопасног отпада, под редним бројем 007 (број III-06-501-62/2011 

од 24.06.2011. године) допуњује се и мења у тачкама Б.3., В.2.2., В.2.3. и В.4.1.1- Решење 

о измени и допуни решења о издавању дозволе за одлагање неопасног отпада број III-

07-501-84/2016 од 16.06.2016. године важи уз Дозволу за одлагање неопасног отпада под 

бројем 007. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                 Љубан Средић 


