
Образац 1. 
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН 

 
РЕГИСТАР 

 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 
 

1. Регистарски број: 002 
  

2. Број досијеа: 501-06/2013-04 
  

Сакупљање 
  

x 

Транспорт 
 

x 

Складиштење 
 

□  

Третман 
  

□  

3. Врста дозволе за управљање отпадом 

Одлагање 
  

□  

4. Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица 
које има својство превозника коме је издата дозвола: 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕМЕРИН“ Темерин, Кошут Лајоша бр.31/1 
Регистарски број или име и лични број:  
матични број 08658595, шифра делатности 3600 

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме 
је издата дозвола: 
Регистарски број или име и лични број: 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Оператер ће на територији општине Темерин вршити сакупљање и 
транспорт неопасног отпада: отпад од амбалаже, текстил, пластике, гуме, 
кабасти отпад, папир, картон и комунални отпад.  

7. Назив надлежног органа који је издао дозволу: 
Општинска управа Темерин; Одељење за урбаниозам, стамбено - 
комуналне послове изаштиту животне средине 

8. Број и датум издавања дозволе: 
Број: 501-06/2013-04 
Датум: 22.04.2013.године  

9. Рок важности дозволе 
  

|од| 24.24.2013. |до| 24.04.2018. 



10. Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање отпада: 
Врста и количина отпада: 
15 Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне 
тканине,   као није другачије специфицирано 
150101     Папирна и картонска амбалажа 
150102     Пластична амбалажа 
150103     Дрвена амбалажа 
150104     Метална амбалажа 
150105     Композитна амбалажа 
150106     Мешана амбалажа 
150107     Стаклена амбалажа 
150109     Текстилна амбалажа  
20 Комунални отпад (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади) 
одговарајући  
200101    папир и картон 
200102    стакло 
200108    биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 
200110    одећа 
200111    текстил 
200134    батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 200133 
200136    одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 200121, 
200123 и 200135 
200139    пластика 
200140    метали 
200201    биодеградибилни отпад 
200301    мешани комунални отпад 
200302    отпад од пијаца 
200303    остаци од чишћења улица 
200307    кабасти отпад 
200399    комунални отпад који нису другачије специфицирани 
Локација, капацитет постројења и кратак опис: 
Начин управљања отпадом:  
Сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Темерин 
врши се у складу са законском регулативом 
Превозно средство: 
Транспорт неопасног отпада ће се обављати друмским саобраћајем са 
адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада приликом 
транспорта, утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха, 
воде, земљишта и животне средине. 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други 
одговарајући начин како би се спречило расипање или испадање отпада 
приликом транспорта, утовара или истовара и како би се спречило 
загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине. 
Спречавање удеса и одговор на удес: 
Мере у случају коначног престанка рада постројења: 
Извештавање:  
Обавезује се оператер ЈКП „Темерин“ Темерин да се придржава прописане 
динамике извештавања према надлежним органима и инстутицијама у 
складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 
36/09 и 88/2010) и посебним прописима. 
Оператер предузеће ЈКП „Темерин“ Темерин је дужан да попуњава 
Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа 
о кретању отпада и упуству за његово попуњавање („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09) и исти чува најмање две године. 



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

12. Напомене 
  

         

Име и презиме овлашћеног лица 
 

______________________________________________ 
 Марија Зец Пајфер 

Начелник Општинске управе 

 


