
Образац 1. 
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН 

 
РЕГИСТАР 

 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
 
 

1. Регистарски број: 001 
  

2. Број досијеа: 501-25/2012-04 
  

Сакупљање 
  

□  

Транспорт 
 

□ 

Складиштење 
 

x  

Третман 
  

x  

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: 
Регистарски број или име и лични број:  

5. Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме 
је издата дозвола: 
„ТРОГЛАВ“ ДОО, Народног Фронта бр.38, Темерин 
Регистарски број или име и лични број: 
матични број 08308373, шифра делатности 4677 

6. Назив постројења или активности за које је дозвола издата: 
Складиштење и третман неопасног отпада на теритрији општине Темерин  

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: 501-25/2012-04 
Датум: 31.10.2012.године  

9. Рок важности дозволе 
  

|од| 01.11.2012. |до| 01.11.2022. 

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



Врста и количина отпада: 
2          Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова 

припреме и прераде хране 
020104     Oтпадна пластика 
020110     Отпад од метала 
020199     Отпади који нису другачије специфицирани 
3                Отпади од прераде дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и 
намештаја 
030101     Отпадна кора и плута 
030301     Отпад од коре и дрвни отпад 
030308     Отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи 
030399     Отпади који нису другачије специфицирани 
4  Отпади из текстилне крзнарске и кожарске индустрије 
040109     Отпади од кројења и завршне обраде 
040199     Отпади који нису другачије специфицирани 
040209     Отпади од мешовитих материјала 
040210     Органска материја из природних производа 
040221     Отпади од непрерађених текстилних влакана 
040222     Отпади од прерађених текстилних влакана  
040299     Отпади који нису другачије специфицрани 
7               Отпади од органских хемијских процеса 
070213     Отпадна пластика 
8  Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза 
080318     Отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 080317 
9               Отпади из фотографске индустрије 
090107     фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра 
090108     фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра 
090110     Камере за једнокрарну употребу без батерија 
090112     Камере за једнократну употребу које садрже батерије 

10     Отпади из термичких процеса 
100302     Остаци анода 
100799     Отпади који нису другачије специфицирани 
100899     Отпади који нису другачије специфицирани 
101112     Отпадно стакло другачије од оног наведеног у 101111 
101206     Одбачени калупи 
101208     Отпадна керамика цигле, плочице и производи за грађевинарство 
101299     Отпади који нису другачије специфицирани 
11             Отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала 
110501     тврди цинк 
12  Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 

пластике 
120101     Стругање и обрада ферометала 
120103     Стругање и обрада обојених метала 
120105     Обрада пластике 
120113     Отпади од заваривања 
120121  Потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачије од оних 
наведених у 120120  
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     Апсорбанти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа  
16             Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу  
160103     Отпадне гуме 
160106     Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте 
160112     Кочионе облоге другачије од оних  наведених у 160111 



160116     Резервоари за течни гас  
160117     Ферозни метали 
160118     Обојени метали 
160119     Пластика 
160120     Стакло 
160122     Компоненте које нису другачије специфицирани 
160199     Отпади који нису другачије специфицирани 
1602         Отпади од електричне и електронске опреме 
160214     Одбачена опрема другачија од оне наведене у 160209 од 160213 
160216     Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оне наведених у 160215 
160505     Гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 160504 
1608  Истрошени катализатори 
160801     Истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, платинум, 

иридијум или платину 
161102   Облоге на бази угљеника и ватросталних материјали из металуршких процеса 

другачији од оних наведених у 161101 
161106    Облоге и ватростални материјали из нематалуршких процеса другачији од оних 

наведених у     161105 
17  Грађевински отпад и отпад од рушења 
170101      бетон 
170102      цигле  
170103      цреп и керамика 
170107      мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамикка другачији 

од оних наведених у 170106  
170201      дрво 
170202      стакло 
170203      пластика 
170401      метали - бакар, бронза, месинг 
170402      метали - алуминијум 
170403      олово 
170404      цинк 
170405      гвожђе и челик 
170406      калај 
170407      мешани метали 
170411      каблови другачији од оних наведених у 170410 
170604      изолациони материјали другачији од оних наведених у 170801 
170904    мешани отпад од грађења и рушења другачији од оних наведених у 170901 и 
190902 и 170903 
18              Отпади од здраствене заштите људи и животиња 
180101      оштри инструменти 
180201      оштри инструменти 
180203   отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због 
спречавања инфекције 
19              Отпади из постријења за обраду отпада 
190102      материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 
190904      истрошени активни угаљ 
191001      отпад од гвожђа и челика 
191002      отпад од обојених метала 
191201      папир и картон 
191202      метали који садрже гвожђе 
191203      обојени метали 
191204      пластика и гума 
191205      стакло 
191207      дрво 
191208      текстил 
191209      минерали 
20              Комунални отпад 
200101      папир и картон 
200102      стакло 
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 
200138      дрво другачије од оног наведеног у 200137 
200139      пластика 
200140      метали 
200307      кабасти отпад 
 
Локација, капацитет постројења и кратак опис: 
Локација простројења на катастарској парцели бр.9786/16 КО Темерин, која 
се налази у улици Нова бб, у радној зони блок бр.4. на територији општине 
Темерин.  
Укупна површина парцеле је 89а 89м2 . Магацински простор је 
слободностојећи, димензије 10,0м X 30,0м. Плато је отворена површина 
димензија 102,7м X 44,4м. Управни објекат је габарита 10,50м X  6,60м. 
Најближи стамбени објекти су удаљени око 125м јужно од локације. 
Оператер привредно друштво „ТРОГЛАВ“ ДОО се бави откупом, 
транспортом и продајом неопасног отпада: отпадних метала, отпадног 
текстила, пластике, гуме, папира и картона, на територији општине 
Темерин. 
Начин управљања отпадом:  
Складиштење и третман неопасног отпада  
Превозно средство: 
- возило ТАМ регистарских ознака NS001-ZP 
- прикључно возило регистарских ознака AC-146NS 
- возило VOLVO регистарских ознака NS077-YZ 
- возило FAB регистарских ознака NS020-RV 
- возило регистарских ознака AC-207NS 
- возило ЗАСТАВА регистарских ознака NS027-ZN 
Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука) 
У скалду са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени 
гласник РС“ бр. 36/09, 88/10), Правилником о дозвољеном нивоу буке у 
животносј средини („Службени гласник РС“ бр. 54/92, 72/10) и Уредбом о 
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Службени гласник РС“ бр. 75/10), предузетник је у обавези да 
врши појединачно мерење нивоа буке једном годишње при пуном радном 
капацитету. Граничне вредности индикатора буке ограничена је на 65D(A) 
за дан и вече, односно на 55 dB(A) за ноћ. 
Мониторинг (контрола и мерење) 
Обавезује се оператер да: 
- врши појединачно мерење нивоа буке једном годишње при пуном 
радном капацитету 
- спроводи и ажурира радни план управљања отпадом 
- да води прецизну евиденцију преузетог и ускладиштеног отпада 
Спречавање удеса и одговор на удес: 
Мере у случају коначног престанка рада постројења: 
Обавезује се оператер да приликом дефинитивног престанка рада 
постројења или његових делова спроведе по предлогу плана затварања 
ког је оператер приложио уз Захтев за издавање дозволе. 
 



Извештавање:  
Оператер привредно друштво „Троглав“ ДОО из Темерина је дужно да 
извештаје о мониторингу загађујућих материја шаље надлежним органима 
и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом („Службени 
гласник РС“ бр. 36/09,88/10) и посебним прописима. Оператер је дужан када 
је у питању отпад извештаје доставља на прописан начин Агенцији за 
заштиту животне средине где се води Национални регистар извора 
загађивања животне средине и јединици локалне самоуправе. 
Оператер 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 

 


