
 
РЕГИСТАР 

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

 
1. Регистарски број:  010 
2. Број досијеа:  III-07-501-30/2014 
3. Врста дозволе за управљање отпадом  

Дозвола за складиштење и третман неопасног 
металног отпада 

  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: доо „ LE BELIER „Кикинда“ Ливница, ул Милошевачки пут бр.34 
Кикинда 
Регистарски број или име и лични број:регистрација предузећа  у АПР Београд под 
регистарским бројем БД 4491/2005 од дана 13.05.2005 године,  матични број 08785945. 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Постројење за 
управљање отпадом за обављање делатности складиштења и третмана неопасног 
металног отпада 

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

8. Број и датум издавања дозволе: III-07-501-30/2014 од дана 20.03.2014. 
9. Рок важности  

дозволе:  10 година 
од 
20.03.2014. 

 до 
20.03.2024.  

 

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

 алуминијум (17 04 02) 
 
Капацитет постројења је пројектован тако да се у њему преради највише 4.500 тона 
годишње неопасног металног отпада 

Локација, капацитет постројења и кратак опис: 
Постројење за управљање отпадом и обављање делатности складиштења и третмана 
неопасног металног отпада LE BELIER „Кикинда“ налази се на адреси Милошевачки 
пут бр.34 на кат.парц.бр. 21696/2 КО Кикинда у блоку 46, који је према Генералном 
урбанистичком плану намењен за радну индустријску зону у југозападном делу града.  
Постројење за управљање отпадом удаљен је од ивичних зона града Кикинде око 300 м. 
Локација је инфраструктурно потпуно опремљена. Вода за хигијенско-санитарне 
потребе користи се са јавне водоводне мреже Кикинде. Отпадне санитарно фекалне 
воде из анекса фабричке хале и тоалета одводе се посебним канализационим водом, 
уливају у посебан канализациони систем фабричког комплекса „Ливнице“ Кикинда, 



одакле се канализационом мрежом одводе до градског пречистача. Објекти су према 
одговарајућим сагласностима и условима прикључени на електро енергетску мрежу.  
Постројење LE BELIER „Кикинда“ је комплетно опремљено за складиштење и третман 
неопасног металног отпада и располаже потребним површинама и адекватним 
простором за све врсте предвиђених операција управљања отпадом (пријем, 
складиштење, преношење, мерење, топљење, изливање, филтрирање, дегазација). На 
локацији оператера налази се производна хала са административном зградом и 
пратећим објектима (магацин техничких гасова, складиште отпадне амбалаже, 
трафостаница, мерна регулациона гасна станица, гасификациона станица течног азота, 
подстаница сумпор-диоксида и др.). Складиштење неопасног металног отпада врши се 
у магацину алуминијума укупне површине 185 м2 , а третман неопасног отпада обавља 
се у одељењу топионице укупне површине 835 м2 . LE BELIER „Кикинда“ 
Начин управљања отпадом: 
Обавезује се оператер  „Gigraphix“ д.о.о Кикинда да управљање отпадом и обављање 
делатности складиштења и третмана неопасног металног отпада 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: - 

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Обавезује се оператер LE BELIER „Кикинда“ да предузме одговарајуће мере ради 
спречавања евентуалних емисија у све медије животне средине. 
Обавезује се оператер LE BELIER „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 ваздуха, 
земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности. 
 
Спречавање удеса и одговор на удес: 
Обавезује се оператер 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. Оператер доо LE BELIER „Кикинда“ Ливница ће у најкраћем могућем 
року обавестити надлежни орган о планираним мерама за отклањање средњорочних и 
дугорочних последица удеса и за спречавање настанка поновног удеса. Оператер је у 
обавези да спроведе хитне, средњорочне и дугорочне мере отклањања последица удеса, 
а након извршене анализе свих аспеката удеса, донесе препоруке за будуће превентивне 
мере. 
Мере у случају коначног престанка рада постројења: 
Обавезује се оператер доо LE BELIER „Кикинда“ Ливница  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 доо LE BELIER „Кикинда“ Ливница 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 доо LE BELIER „Кикинда“ Ливница 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 36/09 и 20/13) 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 доо LE BELIER „Кикинда“ Ливница 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 

 
         Драгана Балабан 


