
 
РЕГИСТАР 

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

 

1. Регистарски број:  009 

2. Број досијеа:  III-06-501-29/2012 

3. Врста дозволе за управљање отпадом
интегрална дозвола за складиштење и третман
искоришћених тонер кертриџа за ласерске 
штампаче   

  Сакупљање        -   
  Транспорт          -   
  Складиштење   ДА  
  Третман             ДА 
  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:„Gigraphix“ д.о.о. из  Кикинде, улица Николе Тесле бр.6 
Регистарски број или име и лични број:регистрација предузећа  у АПР Београд под 
регистарским бројем БД 15924/2010 од 26.02.2010. године,  матични број 20090847 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата:Постројење за 
управљање отпадом за обављање делатности складиштења и третмана искоришћених 
тонер кертриџа за ласерске штампаче 

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

8. Број и датум издавања дозволе: III-06-501-29/2012 од дана 21.05.2012. 

9. Рок важности  
дозволе:  10 година 

од 
21.05.2012.

 до 
21.05.2022. 

 

10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање отпада: 
 
Врста и количина отпада: Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о 
категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Сл. Гласник РС”, број 56/2010) и 
то: 

 08 03 18  отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17  
 08 03 99  отпади који нису другачије специфицирани 
 15 01 01 папирна и картонска амбалажа 
 15 01 02  пластична амбалажа 
 19 12 04  пластика и гума 
 19 12 03  обојени метали 
 19 12 02  метали који садрже гвожђе 
 15 02 03  апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа 

другачији од оних наведених у 15 02 02 
 19 12 01  папир и картон 

Локација, капацитет постројења и кратак опис:Постројење за управљање отпадом за 
обављање делатности складиштења и третмана искоришћених тонер кертриџа за 
ласерске штампаче „Gigraphix“ д.о.о. налази се на адреси Милоша Великог бр.85 кат. 
парц. бр. 9527 и 9528  К.О. Кикинда у блоку 43 који је према Урбанистичком плану 



намењен за радну зону секундарних и терцијарних делатности. Прилаз комплексу 
колски и пешачки је из улице Милоша Великог 85, а унутар комплекса се саобраћа 
бетонираним саобраћајницама. Најближи стамбени објекти налазе се на удаљености од 
500m од производне хале.Постројење  је комплетно опремљено за складиштење и 
третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче и располаже потребним 
површинама и адекватним простором за све врсте предвиђених операција управљања 
отпадом (пријем у магацину, расклапање, вакумско чишћење, машинско пуњење тонер 
прахом, склапање, тестирање, паковање) 
Начин управљања отпадом:Обавезује се оператер  „Gigraphix“ д.о.о Кикинда да 
управљање отпадом и обављање делатности складиштења и третмана искоришћених 
тонер кертриџа за ласерске штампаче спроводи на начин којим се не угрожава животна 
средина и здравље људи. 
Обавезује се оператер да користи опрему и уређаје коју је доставио уз захтев за 
издавање дозволе за управљање неопасним отпадом као пропратну документацију. 
Обавезује се оператер да са отпадом који настаје приликом обављања делатности 
складиштења и третмана искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче поступа у 
складу са Законом о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС”, број 36/2009 и  88/2010). 
 
Превозно средство: Програм сакупљања истрошених тонер кертриџа за ласерске 
штампаче обавља се не само преузимањем од сакупљача, него и сам оператер 
„Gigraphix“ д.о.о Кикинда ангажује властите капацитете у транспорту, складиштењу и 
третману отпада. 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања:Обавезује се оператер 
„Gigraphix“ д.о.о Кикинда да предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних 
емисија у све медије животне средине. 
Обавезује се оператер „Gigraphix“ 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 земљишта и 
подземних вода услед обављања наведених активности. 
 
Спречавање удеса и одговор на удес:Обавезује се оператер „Gigraphix“ д.о.о Кикинда, 
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.  
Мере у случају коначног престанка рада постројења:Обавезује се оператер 
„Gigraphix“ 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 „Gigraphix“ д.о.о 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. 
Оператер „Gigraphix“ д.о.о Кикинда је дужан да извештаје о мониторингу загађујућих 
материја шаље надлежним органима. Оператер је дужан да у складу са чланом 58. 
Закона о заштити ваздуха (“Сл. Гласник РС”, број 36/2009) извештаје доставља 
Министарству, односно Агенцији за заштиту животне средине, надлежном органу 
аутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне самоуправе. Када су у 
питању бука и отпад, извештаји се достављају  Агенцији за заштиту животне средине. 



Оператер „Gigraphix“ д.о.о Кикинда је у обавези да податке о мониторингу доставља 
Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин, где се води Национални 
регистар извора загађивања животне средине. 

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

12. Напомене 
 
 

П.О. НАЧЕЛНИКА 
СЕКРЕТАРКА 

Љиљана Милекић, дипл.биолог 


